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Dispõe sobre a obrigação de o Sistema Único de
Saúde – SUS fornecer medicamentos, realizar
consultas especializadas e exames laboratoriais,
a c e i t a r  e x a m e s  l a b o r a t o r i a i s  e
encaminhamentos  para  especialidade  quando
prescritos por profissionais da rede privada de
saúde.

        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 Esta lei obriga o Sistema Único de Saúde – SUS a fornecer medicamentos, realizar consultas
especializadas e exames laboratoriais, aceitar exames laboratoriais e encaminhamentos para especialidade
quando prescritos por profissionais da rede privada de saúde.

   Parágrafo único O fornecimento e os serviços de que trata o caput somente serão realizados com a
observância dos seguintes requisitos para cada procedimento:

     I – apresentação da receita médica, requisição de encaminhamento para consulta especializada e
requisição de exame laboratorial em 2 (duas) vias que identifiquem o paciente pelo nome completo, idade,
sexo e endereço;

   II – uso da Denominação Comum Brasileira e, na sua falta, a internacional, do principal ativo da
apresentação farmacêutica no receituário médico;

    III – redação em letra legível e sem rasuras;

    IV – apresentação dos documentos de identificação originais de RG e CPF;

    V – apresentação do Cartão Nacional de Saúde – cartão do SUS;

   VI – identificação do emitente, com nome do profissional, inscrição no Conselho Regional de Medicina,
endereço completo, telefone, assinatura e marcação gráfica (carimbo);



   VII -  emissão em papel timbrado do laboratório responsável  com a assinatura do responsável técnico ou
responsáveis técnicos pelos resultados apresentados, tratando-se de resultado de exames laboratoriais;

    VIII – apresentação do diagnóstico fechado  com a indicação do procedimento e/ou tratamento,
tratando-se de encaminhamento para especialista.

     Art.2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

     Com o intuito de aprimorar a redação legislativa, apresentamos a presente propositura. O teor do projeto
não foi modificado.

      Queremos nesta oportunidade elogiar o trabalho da Secretaria de Serviços Legislativos, que elaborou as
sugestões por nós apresentadas.
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