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PROJETo DE LEI N" CE I DE 2OI9

AUTOR: DEPUTADO RICARDO NICOLAU

em

DISPOE sobre a obrigatoriedade no

cumprimento dos prazos e procedimentos
frt ,rrédi"o, . odontológicos no Estado do

Amazonas.

A ASSEMBLEIA DO ESTADO DO ESTADO DO AMAZONAS

DECRETA:

Art. l.o E obrigatório, em toda a Rede Estadual de Saúde, o cumprimento de prazos para

o acesso a consultas e procedimentos médicos e odontológicos.

$1.'O Estado deve garantir o acesso do beneficiário aos serviços e procedimentos
pertinentes, em toda a Rede Pública Estadual de Saúde, nos seguintes prazos:

I - consulta básica - pediatria, clínica médica, cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia:

em até 7 dias úteis;

II - consulta nas demais especialidades médicas: em até 14 dias úteis;

III - consulta/sessão com fonoaudiologo: em até 10 dias úteis;

IV - consulta./sessão com nutricionista: em até 10 dias úteis;

V - consulta/sessão com psicólogo: em até 10 dias úteis;

VI - consulta"/sessão com terapeuta ocupacional: em até 10 dias úteis;

VII - consulta/sessão com fisioterapeuta: em até 10 dias úteis;

VIII - consulta e procedimentos realizados em consultorio/clínica com cirurgião-
dentista: em até 7 dias úteis;

IX - serviços de diagnostico por laboratório de análises clínicas em regime ambulatorial:
em até 3 dias úteis;
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X - demais serviços de diagnóstico e terapia em regime ambulatorial: em até 1

úteis; XI - procedimentos de alta complexidade: em até 21 dias úteis;
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XII - atendimento em regime de hospital-dia: em até l0 dias úteis;

XIII - atendimento em regime de internação eletiva: em até 21 dias úteis; e

XIV - urgência e emergência: de imediato.

$2." Os procedimentos de que trata o caput deste artigo encontram-se discriminados no

Anexo Unico desta lei.

^rt. 
2.o O Poder Executivo regulamentará a presente lei por ato próprio. Parágrafo

único. Esta lei terá um prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) meses paÍa o seu

cumprimento.

Art. 3.o Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário.

PLENARIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em

Manaus, 05 de fevereiro de 2019
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JUSTIFICATIVA

O Sistema de Saúde demanda um constante acompanhamento e atualização das norïnas que o
regem. De fato, a evolução técnica, o funcionamento do sistema e a forte expansão do número de
beneficiários requerem da parte do Poder Público um monitoramento atento e competente.

Isso inclui, evidentemente, uma atualizaçáo dos marcos legais em que o sistema funciona,
pafa a proteção da parte mais frágil dessa relação: o beneficiário. A ANS (Agência Nacional de
Saúde Suplementar) publicou norma que estabelece prazos máximos para que o beneficiário tenha
acesso a consultas, bem como os procedimentos mínimos a serem realizados no âmbito do sistema
suplementar (Planos de Saúde).

Com efeito, muitos usuários reclamavam sobre a dificuldade de se conseguir,
tempestivamente, uma consulta ou agendar um determinado procedimento em determinada
especialidade, pois era reduzido o número de profissionais ou estabelecimentos em determinadas
áreas.

Para que a norma tenha força de lei e possa, inclusive, ser garantida judicialmente,
apresentamos este Projeto, pois a ANS obriga os Planos de Saúde a cumprirem a norïna, mas não
existe neúuma norma que obrigue os Estados a cumprirem estas exigências; com vistas a insculpir
tal direito no rol de garantias legais (Constituição Federal) atinentes a população de todo o Estado do
Amazonas, que utiliza a Rede Pública Estadual de Saúde.

Contamos, então, com o indispensável apoio de nossos nobres pares para a aprovação desta
propositura.

PLENARIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus,
05 de fevereiro de 2019.
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