PROJETO DE LEI N.º

DE

DE

DE 2016

Dispõe sobre a obrigatoriedade na
marcação de exames e consultas para
pessoas com mais de 60 anos nas
Unidades

de

Saúde

Públicas

pertencentes ao Governo do Estado de
Goiás.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos
termos do artigo 10 da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º.

Fica determinado que os exames e consultas para

pessoas com mais de 60 ( sessenta ) anos junto às Unidades de Saúde pertencentes
ao Governo do Estado de Goiás sejam realizados em no máximo 7 ( sete ) dias a
contar do pedido realizado.
Paragrafo Único - A existência de vagas para a realização dos
mesmos deverá ser controlado por órgão da Secretaria de Estado da Saúde.
Art. 2º. Para efeitos desta lei, considera-se Unidades de Saúde
todos os órgãos públicos de saúde estaduais que realizam consultas e exames à
população
Art. 3°. Esta lei dispensa regulamentação prévia para sua
aplicação.
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Art. 4°. As despesas decorrentes da implantação desta lei
correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se
necessárias.
Art. 5°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

SALA DAS SESSÕES, em

de

de 2016.

Bruno Peixoto
Deputado Estadual
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JUSTIFICATIVA

Para efeitos da presente lei, compreende-se que o direito à saúde é um dos
direitos sociais estabelecidos no artigo 6º. da Constituição Federal: “São direitos
sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência
aos desamparados, na forma desta Constituição”.
O direito fundamental à saúde está expresso no artigo 196 da Constituição
Federal: “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” .
Especificamente sobre o idoso, o artigo 230 da Constituição Federal prevê
que “a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas,
assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar
e garantindo-lhes o direito à vida”.
Já no Estatuto do Idoso temos que:
“Art. 2o - O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa
humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se, por
lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua
saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em
condições de liberdade e dignidade.
Art. 3o - É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder
Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à
cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: [...] VIII – garantia de
acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais.
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Art. 15 - É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do
Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção,
proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que
afetam preferencialmente os idosos.
§ 1o - A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por
meio de:
I – cadastramento da população idosa em base territorial;
II – atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios;
III – unidades geriátricas de referência, com pessoal especializado nas áreas
de geriatria e gerontologia social;
IV – atendimento domiciliar, incluindo a internação, para a população que dele
necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, inclusive para idosos abrigados e
acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e eventualmente
conveniadas com o Poder Público, nos meios urbano e rural;
V – reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia, para redução das
sequelas decorrentes do agravo da saúde.
§ 2o - Incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos, gratuitamente,
medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como próteses, órteses e
outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.
§ 3o - É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança
de valores diferenciados em razão da idade.
§ 4o - Os idosos portadores de deficiência ou com limitação incapacitante terão
atendimento especializado, nos termos da lei.
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Com objetivo de garantir ao idoso uma vida mais digna, com acesso a saúde
de forma mais qualificada e eficiente. É muito comum a demora na marcação de
consultas e exames nas unidades estaduais de saúde, fato este que pode coloca em
risco de morte a pessoa idosa.
Por tudo o que se disse é que, portanto, peço o apoio de meus pares para a
aprovação do projeto em comento.

BRUNO PEIXOTO
Deputado Estadual
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