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JUSTIFICATIVA - PL 0103/2015 
O presente projeto de lei visa criar mínimas condições de conforto aos acompanhantes 

de pacientes internados nas unidades municipais de saúde, tornando efetivo um direito já 
previsto, porém de forma genérica, no artigo 3º da Lei Municipal nº 13.998, de 10 de junho de 
2005. 

Não são poucas as dificuldades que a população carente enfrenta ao procurar a rede 
pública municipal de saúde, seja para internar, seja para submeter a exames e consultas, 
pessoas acometidas das mais variadas enfermidades. 

A Lei Municipal nº 13.998, de 10 de junho de 2005, embora preveja o direito à entrada 
e à permanência de um acompanhante junto com a pessoa internada ou em vias de 
internação, passa ao largo de questões que interferem diretamente no bem estar dos 
acompanhantes e, consequentemente, no apoio psicológico e moral que deles se espera para 
a recuperação da saúde dos próprios pacientes. 

Por outro lado, em respeito ao princípio da dignidade humana, não se pode admitir que 
acompanhantes de pacientes internados passem noites ou longas horas sentados no chão de 
corredores e ambientes hospitalares. Além de indigno, esse tratamento põe em risco a própria 
saúde desses acompanhantes. 

Colocar à disposição dos familiares de pessoas internadas mínimas condições de 
higiene e conforto (como um sofá ou poltrona, um banheiro com chuveiro, um microondas, uma 
pia) é contribuir para a elevação dos padrões de qualidade do serviço de saúde pública, além 
de ser um dever do Estado, consoante o disposto no artigo 196 da Constituição Federal: 

Art. 196. A saúde é um direito de todos e dever do Estado garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso 
universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." 
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