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INDICA  AO  EXCELENTÍSSIMO  SENHOR
MINISTRO DA SAÚDE, EDUARTO PAZUELLO,
AO  EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  DEPUTADO
FEDERAL  DR.  LEONARDO,  LÍDER  DA
BANCADA  FEDERAL,  COM  CÓPIAS  AO
EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO
ESTADO DE MATO GROSSO, MAURO MENDES
FERREIRA, COM CÓPIA AO EXCELENTÍSSIMO
SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE,
GILBERTO  FIGUEIREDO,  A  NECESSIDADE
URGENTÍSSIMA  DE  MEDIDAS  PARA
SOLUCIONAR  A  FALTA  DE  MEDICAMENTOS
PARA O TRATAMENTO DA HANSENÍASE EM
TODO O ESTADO DE MATO GROSSO.

Nos termos do artigo 160 do Regimento Interno desta Augusta Casa de Leis, requeiro à Mesa, ouvido o
Soberano Plenário, que seja encaminhado o presente expediente legislativo as autoridades supracitadas, por
meio da qual aponto e indico a necessidade de viabilizar, com a máxima urgência, medidas para solucionar a
falta de medicamentos para o tratamento da hanseníase em todo o estado de Mato Grosso, assim como nos
demais entes federados que se encontram na mesma situação.

JUSTIFICATIVA

A cada ano sobe o número de casos da hanseníase em todo o país. A negligência com a doença é um dos
principais fatores para o seu aumento. Levantamento realizado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia –
SBD, com base no Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde, revelou que
Mato Grosso ocupa o segundo lugar no Brasil em números de novos casos. Entre 2010 e 2019, foram
identificados 33.104 pessoas com a doença. Desse total, 33% dos pacientes chegaram aos consultórios com
algum grau de incapacidade.

Embora a hanseníase seja uma doença infecciosa crônica, quanto mais cedo for o seu diagnóstico melhor,
porque o tratamento cura a doença, interrompe a transmissão e previne as sequelas.
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Entretanto, o medicamento está ausente nas prateleiras de todas as farmácias da rede pública do estado e
não há venda desse produto ou similar na rede farmacêutica comercial. Segundo médicos, a interrupção do
tratamento pode retardar e até mesmo comprometer a cura levando a novo tratamento, o que se torna
doloroso e causar sequelas irreversíveis.

Assim, por ser “a saúde um 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” (art. 196 da CF), é que se faz premente a
necessidade de viabilizar, com a máxima urgência, medidas para solucionar a falta de medicamentos para o
tratamento da hanseníase em todo o estado de Mato Grosso, assim como nos demais entes federados que
se encontram na mesma situação.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 10 de Fevereiro de 2021

 

João Batista
Deputado Estadual
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