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EMENTA: Dispõe sobre a publicação, na
internet, da lista de espera dos pacientes
que aguardam por consultas com médicos
especialistas, exames, intervenções
cirúrgicas e outros procedimentos nos
estabelecimentos da rede pública de saúde
do Município de Petrolina.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA aprova e seu Presidente promulga o seguinte

Projeto de lei.

Art. 1º A Secretaria Municipal de Saúde, deve publicar e atualizar, no

mínimo a cada quinze dias, por meio eletrônico e com acesso irrestrito, a lista de

espera, atualizada, dos pacientes que aguardam consultas com médicos especialistas

(discriminando as especialidades), exames, intervenções cirúrgicas e quaisquer outros

procedimentos.

Parágrafo único. As listagens disponibilizadas devem ser específicas para

consultas (discriminadas por especialidade), exames, intervenções cirúrgicas ou

procedimentos e abranger todos os pacientes inscritos em quaisquer das unidades do

SUS dentro do Município de Petrolina, incluindo as unidades conveniadas e outros

prestadores que recebam recursos públicos ou se beneficiem por meio de isenção de

impostos.

Art. 2º A divulgação das informações de que trata esta Lei deve observar o

direito à privacidade do paciente, que poderá ser identificado pelo número do Cartão

Nacional de Saúde (CNS), com os cinco primeiros dígitos substituídos por asteriscos.
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Art. 3º A lista de espera a qual trata esta Lei deve ser disponibilizada pela

Secretaria Municipal de Saúde, que deverá seguir a ordem de inscrição para a chamada

dos pacientes, salvo nos emergenciais, reconhecidos como tal.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Saúde deve unificar as listas

oriundas das unidades de saúde, levando em consideração os critérios técnicos para o

atendimento do paciente.

Art. 4º As listas de espera divulgadas devem conter:

I – a data de solicitação da consulta (discriminada por especialidade), do

exame, das intervenções cirúrgicas ou de outros procedimentos;

II – a Unidade de Saúde de origem do paciente;

III – a posição que o paciente ocupa na fila de espera;

IV – as iniciais dos inscritos habilitados para a respectiva consulta, exame,

intervenção cirúrgica ou outros procedimentos e o número do Cartão Nacional de

Saúde (CNS), com os cinco primeiros dígitos substituídos por asteriscos;

V – a relação dos pacientes já atendidos, por meio da divulgação do número

do Cartão Nacional de Saúde (CNS), com os cinco primeiros dígitos substituídos por

asteriscos;

VI – a especificação do tipo de consulta (discriminada por especialidade),

exame, intervenção cirúrgica ou outros procedimentos;

VII – a estimativa de prazo para o atendimento solicitado.

Art. 5º A ordem de agendamento e atendimento dos usuários é definida a

partir de critério cronológico ou avaliação da situação clínica do paciente, visando,

assim, atender a população petrolinense de acordo com os princípios da universalidade

e equidade no acesso aos serviços do SUS. As definições nas listas de espera deverão

ser realizadas pelo médico regulador ou outro profissional da área da saúde
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capacitado, sendo o único que tem autorização para poder realizar alguma alteração na

ordem das filas de espera, desde que haja justificação clínica para tal alteração.

Art. 6º Deverão ser divulgadas, com acesso facilitado e irrestrito, as relações

dos pacientes excluídos das listas de espera a que se refere o artigo anterior, com a

descrição do motivo, sendo o paciente identificado pelo número do Cartão Nacional de

Saúde (CNS), com os cinco primeiros dígitos substituídos por asteriscos.

Art. 7º Fica facultado à Gestão Municipal a criação de serviço gratuito para

consulta telefônica à lista de que trata esta Lei.

Art. 8º As unidades de saúde afixarão em local visível as principais

informações desta Lei.

Art. 9º O Poder Executivo Municipal regulamentará no que couber, a

presente Lei.

Art. 10 Esta Lei entra em vigor no prazo de 90 (noventa) dias a contar da

data de sua publicação

Justificativa:

O presente projeto de Lei é uma resposta às constantes críticas que temos

ouvido da população petrolinense. Muita gente tem sofrido com os grandes atrasos

para a realização de consultas com especialistas, realização de exames, intervenções

cirúrgicas e outros procedimentos nos estabelecimentos da rede pública de saúde do

Município de Petrolina, o que afeta diretamente a saúde de muitos usuários do sistema

de saúde de nossa cidade.

Devido à situação que é verificada hoje na área da saúde na cidade de Petrolina

é fundamental que tenhamos instrumentos que possam garantir transparência e

segurança para a população.

Praça Santos Dumont, s/n° - Sala 06, Centro, TEL: (87) 99802-0102, Petrolina – PE / CEP: 56304-200
Internet: www.gilmarsantos.org – Email: gab.gilmarsantos@gmail.com



GABINETE DO VEREADOR GILMAR SANTOS

É inadmissível que continuemos a ver situações de pessoas que chegam a

esperar anos por uma consulta com especialistas, contudo, compreendemos que

diante da grande demanda que existe é normal que haja um determinado tempo de

espera, porém o que tem sido visto é um total desrespeito ao direito fundamental à

saúde que inerente a toda população.

Nesse sentido, esperamos que o presente Projeto de Lei possa ser aprovado, e

posteriormente sancionado, garantindo assim um importante instrumento de

transparência e controle social para a população petrolinense.

Sala das Sessões, agosto de 2021.

Gilmar Santos

Vereador-PT
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