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PROJETO DE LEI NO 2,?, (, 12019

Dispõe sobre a Criação do Programa Nota
Fiscal da Saúde do Estado Amazonas, e dá
outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. 1o. O Poder Executivo implementará o Programa Nota Fiscal da Saúde do
Estado Amazonas, com o objetivo de possibilitar o acesso, imediato e
garantido, à integralidade do tratamento prescrito pelos profissionais de saúde
ou a garantia de que ser:á restituído, na forma de créditos, do valor gasto para a

realização do tratamento, por conta própria, na rede particular de saúde.

Art. 2o. A pessoa natural que realizar despesas com medicamentos
especificados nas listas de medicamentos gratuitos fornecidos pelo Sistema
Unico de Saúde (SUS) em estabelecimentos comerciais farmacêuticos
localizados no Estado Amazonas, farâ jus ao recebimento, integral, das
despesas realizadas mediante créditos do Tesouro do Estado.

$ 1o. Os créditos previstos no "caput" deste artigo, somente serão concedidos,
se o medicamento adquirido não estiver disponível na unidade de saúde em
que a prescrição médica foi emitida.

S 2o.A prescrição medica deverá ser emitida, obrigatoriamente, por médicos de
unidades de saude pública.

S 3o. O Poder Executivo divulgará, por meio eletrônico e em tempo real, o
estoque dos medicamentos e insumos disponíveis nas unidades de saúde do
Estado do Amazonas.
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Art. 30. A pessoa natural que realizar despesas com exames complementares,
indispensáveis, para o controle da evolução de enfermidades e elucidação
diagnóstica, em laboratorio comercial de qualidade, precisão e exatidão
garantida, localizado no Estado do Amazonas, farâ jus ao recebimento,
integral, das despesas realizadas, mediante créditos do Tesouro do Estado.

$ 10. Os créditos previstos no "caput" deste artigo somente serão concedidos,
se a solicitação médica não for atendida no prazo de 25 dias.

S 2o. A solicitação médica deverá ser emitida, obrigatoriamente, por unidades
de saúde públicas.

S 3o. O Poder Executivo divulgará por meio eletrônico e em tempo real a lista
de espera de exames médicos solicitados pelas unidades de saúde públicas.

Art. 40. Os créditos previstos nos artigos 2o e 3o, somente serão concedidos, se
o documento relativo às despesas for comprovado por Documento Fiscal
Eletrônico.

Art. 5o. A pessoa natural que receber os créditos, a que se referem o artigos 2o

e 30, desta lei, na forma e nas condições estabelecidas pelo Poder Executivo,
poderá:

| - utilizar os créditos para reduzir o valor do debito de impostos e taxas;

ll - transferir os créditos para outra pessoa natural ou jurídica;

lll - solicitar deposito dos créditos em conta corrente ou poupança, mantida em
instituição do Sistema Financeiro Nacional, ou o crédito em cartão de crédito
emitido no Brasil.

Art. 60. Compete ao Poder Executivo, a celebração de convênios, para que
Prefeituras possam adotar a mesma sistemática de ressarcimento, respeitada a

legislação municipal.

Art. 70. As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei, correrão à
conta das dotações proprias, suplementadas, se necessário.
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Art. 80. Esta lei será regulamentada em 60 (sessenta) dias, após sua entrada
em vigor.

Art. 90. Esta lei entra em vigor, na data de sua publicação

PLENARIO RUY ARAÚJO DA ASSEM
DO AMAZONAS, EM MANAUS, 15 DE A

Deputada Dra. Mayara nheiro Reis
20 Vice Presidente - PP

ISLATIVA DO ESTADO
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JUSTIFICATIVA

É indiscutível o avanço do Brasil em relação às políticas

públicas de saude e à promoção ao acesso a medicamentos essenciais desde

a Política Nacional de Medicamentos (PNM), em 1998. Estudos que avaliaram

os programas de assistência farmacêutica do governo federal demonstraram

expressivo aumento da oferta de medicamentos por esses programas bem

como o fato de que as compras públicas se tornarem mais eficientes.

Embora os programas para distribuição gratuita de

medicamentos no SUS tenham sido iniciados logo apos a publicação da PNM,

a assistência farmacêutica em caráter sistêmico, indo além do aspecto logístico

para incluir a prestação de serviços, só tem sido priorizada mais recentemente,

com destaque para o aumento da oferta de capacitação em serviços

farmacêuticos e gestão e de linha de financiamento para essa finalidade. A

despeito desses esforços, segundo estudo realizado pelo Ministerio da Saude

em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), a

disponibilidade em estoque dos medicamentos principais foi de 73% nas

unidades de saude e dos medicamentos prescritos, a proporção dispensada ou

administrada nas unidades de saúde foi de 66%, o que sugere falta do

medicamento ou de adesão aos medicamentos selecionados.

Assim, falta de medicamentos nas farmácias públicas

municipais e estaduais no Estado do Amazonas é uma realidade constatada,

diariamente, por quem precisa desses remédios para ter uma melhor qualidade

de vida ou para garantir sua sobrevivência. Alem das denúncias feitas pelos

proprios pacientes, imprensa, institutos de pesquisa e defesa dos direitos do

cidadão e Ministério Público, já constataram que a rede pública de saude falha

em garantir o acesso da população a medicamentos essenciais.
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Segundo os Ministerios Públicos Estadual e Federal, há

uma investigação sobre a crise na saúde e a falta de remédios em hospitais no

Estado do Amazonas.

Desde setembro de 2018, a universitária Nadja Araújo

tenta encontrar nos hospitais do estado o remédio para o filho de três anos que

é autista. Ele precisa tomar doses diárias de r,isper.idona para controlar as

crises neryosas.

"A risperidona tá muito difícil de encontrar. Já rodamos

Manaus, rodamos pelos orgãos públicos, como posÍo de saúde, hospitale UBS

e onde vamos não tem. Não sou só eu que estou precisando, são muitas

crianças e ele [filho] tem muitas crises, tudo por causa do remedio. Ele não

dorme, passa dias, noites sem dormir. Ele não dorme e eu não durmo, porque

ele não entende, fica assim, se bate, se morde", disse a universitária.

O caso de Nadja é apenas um entre milhares de

amazonenses que sofrem com a falta de remédio nos hospitais. Os MPE e
MPF investigam a crise na saúde. Em uma fiscalização no Hospital Gilberto

Mestrinho, na Zona Sul de Manaus, o estoque de remédios estava vazio. Entre

eles, a risperidona.

Nesse diapasão, para sobreviverem, os pacientes

acabam gastando do proprio bolso com os medicamentos que o Poder Público

deveria oferecer de forma gratuita aos pacientes. E os valores de mercado

encontrados para esses remedios são abusivos, às vezes superando o proprio

ganho mensal dessas pessoas.

Nada mais justo, portanto, que esse valor despendido

seja reembolsado pelo estado no mais breve espaço de tempo possível na
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forma especificada no projeto para que os pacientes possam arcar com outros

gastos necessários para a sua sobrevivência e de sua família.

Outro grave problema é a demora na realização de

exames. Em pesquisa realizada pela equipe de Transição do Governo Wilson

Lima, comprovam que nas filas para a realização de exames, no Estado do

Amazonas, contam com mais de 91 mil pessoas à,espera.

Desta feita, há exames que chegarn a ser marcados, com

cerca de seis meses de espera. Em tese, se for depender da Rede Pública de

Saúde, para a realização de exames diagnosticos, alguns pacientes correm o

risco de vir a obito, sem ter seu exame realizado.

Assim sendo, os dados apresentados mostram a

ineficácia do Estado do Arnazonas ern tratar o grave problema da falta de

medicamentos e realização de exames e este projeto de lei visa amenizar os

dois principais pr:oblemas do Estado na ârea da saúde.

PLENÁRIO RUY ARAUJO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO AMAZONAS, EM MANAUS, 15 DE 19.

Deputada Dra. Mayara Pinheiro Reis
20 Vice Presidente - PP
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