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Dispõe  sobre  o  fornecimento  gratuito  da
fosfoetanolamina sintética para pacientes com
câncer.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art. 42
da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º O serviço público estadual de saúde fornecerá gratuitamente a substância fosfoetanolamina ao
paciente portador de neoplasia maligna, desde que comprovados os seguintes requisitos:

I – laudo médico que comprove o diagnostico;

II – Residir no Estado de Mato Grosso.

Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias
consignadas no orçamento vigente.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 08 de Junho de 2016

 

Dilmar Dal Bosco
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

O presente projeto visa difundir o tratamento existente e auxiliar os pacientes portadores de neoplasia
maligna.

O direito à saúde é constitucionalmente garantido, vejamos: Art. 196. 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 e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação.

Desta sorte, é função do estado garantir à população o acesso aos medicamentos e tratamentos de saúde
existentes, a fim de cumprir com o preceito constitucionalmente estipulado, bem como, solucionar as
mazelas sociais. 

Recentemente foi sancionada a legislação que autoriza o uso da fosfoetanolamina sintética por pacientes
diagnosticados com neoplasia maligna.

Porém, poucos laboratórios fabricam a substância, sendo ainda de difícil acesso aos pacientes, que na
maioria dos casos precisam buscar meios judiciais para adquirir o acesso ao medicamento.

O Art. 4° da Lei Federal n° 13 .269, de 2016, aduz: "Ficam permitidos a produção, manufatura, importação,
distribuição, prescrição, dispensação, posse ou uso da fosfoetanolamina sintética, direcionados aos usos de
que trata esta Lei, independentemente de registro sanitário, em caráter excepcional, enquanto estiverem em
curso estudos clínicos acerca dessa substância."

Desta sorte, o presente Projeto de Lei, busca atender os pacientes que dependem do serviço público
estadual, conferindo ao estado de Mato Grosso a responsabilidade por determinar o laboratório que
produzirá a fosfoetanolamina, de maneira que a produção local possa atender todos aqueles acometidos
pela doença, desde que se enquadrem nos requisitos necessários.

Apesar do medicamento supracitado ainda estar sendo estudo, o mesmo é comprovadamente eficaz no
combate ao câncer devendo ser, de pronto, utilizado no tratamento da doença, proporcionando maior
qualidade de vida aos acometidos pela mesma.
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