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ENCAMINHADA lNDlcAÇÃo Ao EXcELENTíssrMo tEcRETÁRro DA sEcRETARtA DE ESTADo

DE sAÚDE Do AMAZoNAS, sR. RoDRtco roBtAS D: sousA LtMA, nARA A FtscAltzAçÃo oo
'

CUMPRIMENTO DA LEI ESTADUAL3OS, DE 23 DE D:ZEMBRO DE 20T5. QUE DISPÕE SOBRE A

OBRIGATORIEDADE DE CONSULTAS MÉDICAS E E>.AMES OT SRÚOE, REALIZADOS NA REDE

pÚeltcR ESTADUAL, A pAcTENTES coM rDADE TGUAL ou supERtoR A 60 (sESSENTA) ANos,

ocoRRAM No pRAZo vtÁxtvo DE 7 (sETE) DIAS, E oÁ ourRRs pRovtD NCIAS.

Deferído ela Pr ncta
Senhor Presidente,

Senhores Deputados,

Senhoras Deputadas

A presente propositura visa à efetividade da Lei 308, d 23 de dezembro de

201,5, que Dispõe sobre a obrigatoriedade de consultas médicas e exames de saúde,

realizados pela rede pública estadual, a pacientes com idade igua.l, ou superior a. 60

(sessenta) anos, ocorr.t'no prazo máximo de 7 (sete) dias, e dá outras providências.

O aumento da longevidade e a redução das taxas de mortalidade, nas últimas

décadas do século passado, mudaram o perfil demográfico do Brasil. Rapidamente,

deixamos de ser um "país de jovens" e o envelhecimento tornou-se questão fundamental

para as políticas públicas.

O Brasil caminha a passos largos Fara se tornar um país de população

predominantemente de idoso, Conforme dados do lnstituto Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE), em 2030 o número de idoso de @ anos ou mais será superior ao grupo de

crianças com até L4 anos. Apesar disso, o preconceito contra o idoso é visto com frequênci

em nossa sociedade.
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A Lei Orgânica da Saúde (n' 8080/90) Dispõe sobre as condições para a

promoção, proteção e re:cuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços

correspondentes e dá outras providências - Dentre seus princípios, destacam-se a

preservação da autonomia, da integridade física e moral da pessoa; a integralidade da

assistência; e a fixação de prioridades com base na epidemiologia, regulamentando o direito

à saúde, na forma de um sistema nacional hierarquizado e de proteção social. lnclui, ainda

que não o mencione explicitamente, o cuidado e a promoção da saúde aos indivíduos da

terceira idade. Os idosos'demandam um tratamento especial, por serem mais vulneráveis.

Assim, indico fiscalização efetiva aos dtspositivos Legais da Lei Estadual 308, de

23 de dezembro de 2015, para que possamos alcançar sua devida aplicação, vez que a

referia Lei é de tanta relevância.

Diante do exposto, requer a Douta Mesa Dire-ora na forma regimental, encaminhar

indicação ao EXCELENTISSIMO SECRETÁR|O DA -9.ECRETAR|A DE ESTADO DE SAÚDE DO

AMAZONAS, SR. RODRIGO TOBIAS DE SOUSA LIMA, na Secretaria de Estado de Saúde do

Amazonas - SUSAM, no endereço Av. André Araújo, 701 - Aleixo, Manaus - AM, 69067-375

para a fiscalização no cumprimento da Lei 308, d= 23 de dezembro de 2015, que Dispõe

sobre a obrigatoriedade de consultas médicas e exames de saúde, realizados pela rede

pública estadual, a pacientes com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, ocorram no

prazo máximo de 7 (sete) dias, e dá outras p dências, pelos motivos acima explanados.

PLENÁRIO RUY ARAÚJO dA EMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO

AMAZONAS, em Manaus, 1L de novembro d

tz

Deputado Esta EPUBLICANOS.
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de

de consultas

pela rede

igual ou

alínea e,

todos que

A MESA D
I, do artigo 17, da

a presente virem que

LEI PROMULGADA

DA

Art. 1.o Fica estabelecido o prazo de 7 (sete) selam
'1

e exames realizados pelo

Sistema Único de Saúde - SUS, através da Secretaria de Estado de Saúde ío Amazonas - SUSAM.
At't. 2." Esta Lei beneficiará somente pacientes que tivelem idade igual ousuperior a 60 (sessenta) anos.

Art. 3.o Os infratores ao detelminado no artigo l.o ficarão sujeitos às sanções administrativas cabíveis.

Art. 4.o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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