
 

 

 

 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 

PROJETO DE LEI nº ____/2019 

Fica estabelecido que crianças de 0 a 14 

anos, quando em necessidade de urgência ou 

emergência, poderão ser atendidas por 

médicos especializados em clínica médica, 

quando da ausência ou impedimento de 

médicos pediatra nas unidades de Pronto 

Atendimento do Município de Vila Velha e 

dá outras providências. 

Art. 1º Fica autorizado o atendimento por Médico Clínico Geral a crianças de 0 a 14 

anos de idade, classificadas em estado de urgência ou emergência, quando ausente ou 

impedido o Médico Pediatra, nas unidades de Pronto Atendimento do Município de 

Vila Velha. 

Art. 2º A classificação de risco do estado de saúde das crianças, realizado no 

acolhimento, será referência para o direcionamento das crianças ao Médico Clínico 

Geral. 

Art. 3º Caso o paciente seja classificado entre as hipóteses consideradas de urgência 

ou emergência, o profissional Médico Clínico Geral atenderá este paciente até que 

esteja estabilizado, com posterior encaminhamento ao atendimento pediátrico, se 

necessário. 

Art. 4º Fica expressamente proibido aos servidores da recepção encaminhar ou 

direcionar paciente para outra Unidade de Saúde, sem avaliação da Equipe de 

Enfermagem, com a devida impressão da Ficha de Atendimento 

Art. 5º Fica expressamente proibido aos enfermeiros responsáveis pelas Ações de 

Classificação de Risco encaminhar pacientes para outra Unidade de Saúde sem que 

seja realizado o registro da Classificação de Risco e a avaliação com o profissional 

Médico Clínico Geral. 

Art. 6º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de despesas 

orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Vila Velha/ES, 15 de maio de 2019. 

 

PROFESSOR HELIOSANDRO MATTOS 

Vereador PR 



 

 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 
O presente Projeto de Lei autoriza o atendimento por Médico Clínico Geral, a 

crianças de 0 a 14 anos de idade em estado de urgência ou emergência, quando ausente 

ou impedido o médico pediatra, nas unidades de Pronto Atendimento do Município de 

Vila Velha. 

A proposta legislativa representa uma exceção ao atendimento médico 

especializado apenas nos casos de Urgência e Emergência, cujas situações clínicas 

requerem atendimento médico imediato, por implicarem risco potencial ou iminente de 

vida, ou sofrimento intenso, conforme Resolução CFM 1451/95.  

Importante conceituar o atendimento de urgência e emergência, conforme 

definição encontrada no artigo 1º da resolução CFM 1451/95, que assim dispõe: 

 

“Artigo 1º - Os estabelecimentos de Prontos Socorros Públicos e 

Privados deverão ser estruturados para prestar atendimento a 

situações de urgência-emergência, devendo garantir todas as 

manobras de sustentação da vida e com condições de dar 

continuidade à assistência no local ou em outro nível de 

atendimento referenciado.  

 

Parágrafo Primeiro - Define-se por URGÊNCIA a ocorrência 

imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de 

vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. 

 

Parágrafo Segundo - Define-se por EMERGÊNCIA a 

constatação médica de condições de agravo à saúde que 

impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, 

exigindo, portanto, tratamento médico imediato”.  

 

 

O Projeto de Lei visa atender a caótica demanda noticiada em diversos veículos 

de comunicação da falta de pediatra nas unidades de Pronto Atendimento. Dessa 

maneira, como tratativa excepcional, as crianças em situação urgente ou emergente 

terão o efetivo atendimento médico. 

 

Diante de tudo isso, conto com o apoio dos nobres pares desta Casa para 

aprovação deste relevante Projeto de Lei para os munícipes de Vila Velha. 

 

Vila Velha/ES, 15 de maio de 2019. 

 

PROFESSOR HELIOSANDRO MATTOS 

Vereador PR 


