
( X ) Projeto de Lei Protocolo nº: 4368
Em: 05/08/2013 - 14:30:45

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Garante o direito de levar acompanhante de livre escolha aos
usuários do SUS, quando da realização de consultas e exames médicos, no
âmbito do Município de Carazinho, na forma que indica e da outras
providências.

PROJETO DE LEI

Art. 1º - Fica garantido aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, quando da realização de
consultas e exames médicos, o direito de ser acompanhado por uma pessoa de sua livre escolha,
no âmbito da rede publica municipal de saúde.

I - O acompanhante será, preferencialmente, parente com idade superior a dezoito (18) anos.
II - O acompanhante prestará as informações necessárias ao atendimento, sempre que o paciente
estiver impossibilitado de presta-las.

Art. 2º - E vedado ao acompanhante:

I - impedir, dificultar ou prejudicar a atuação dos profissionais da unidade de atendimento;
II - acompanhar qualquer outro procedimento que não seja consulta e exames médicos.

Art. 3º - Não será admitido acompanhante nos atendimentos de urgência e emergência, a não ser
que haja solicitação dos profissionais da saúde.

Art. 4º - As unidades básicas de saúde municipais, integrantes do Sistema Único de Saúde - SUS,
deverão afixar cartaz legível, na entrada de seus estabelecimentos, informando o direito dos
pacientes em ter o direito a um acompanhante nas consultas e exames médicos.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA: Os  Direitos dos Usuários do Sistema Único de Saúde - SUS se baseia nos seis
princípios básicos de cidadania. Com ela, o cidadão poderá conhecer quais são os seus direitos
como usuário do SUS e contribuir para a melhoria da qualidade do atendimento á saúde dos
brasileiros. Dentre estes direitos destacamos o de que todo cidadão tem direito ao atendimento
humanizado, acolhedor e livre de qualquer discriminação, garantindo o direito ao acompanhamento
por pessoa de sua livre escolha nas consultas, exames e internações, no momento do pré-parto,



parto e pós-parto e em todas as situações previstas em lei (criança, adolescente, pessoas vivendo
com deficiências ou idoso). Nas demais situações, ter direito a acompanhante e/ou visita diária, não
inferior a duas horas durante as internações, ressalvadas as situações técnicas não indicadas. E o
que preceitua a PORTARIA MS Nº 1.820, DE 13 DE AGOSTO DE 2009, que "Dispõe sobre os
direitos e deveres dos usuários da saúde", conforme o inciso 5º, parágrafo único, de seu artigo 4º:
"Art. 4º - Toda pessoa tem direito ao atendimento humanizado e acolhedor, realizado por
profissionais qualificados, em ambiente limpo, confortável e acessível a todos. Parágrafo único. É
direito da pessoa, na rede de serviços de saúde, ter atendimento humanizado, acolhedor, livre de
qualquer discriminação, restrição ou negação em virtude de idade, raça, cor, etnia, religião,
orientação sexual, identidade de gênero, condições econômicas ou sociais, estado de saúde, de
anomalia, patologia ou deficiência, garantindo-lhe: V – o direito a acompanhante, pessoa de sua
livre escolha, nas consultas e exames.”

Por fim, após sua regular tramitação, pedimos o voto favorável dos nobres pares à aprovação desta
matéria, por se tratar de medida de relevante interesse publico local.

Sala Antônio Libório Bervian, em 05/08/2013.

Gian Pedroso - PDT
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