
PROJETO DE LEI Nº , DE 2017 

 

(Da Sr.ª EMILY STEPHANIE DE ARAÚJO TAVEIROS) 

Determina a fabricação e distribuição de dispositivo 
eletrônico (pulseira) para acessibilidade ao Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). 

 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º Fica o Ministério da Saúde (com o apoio do Ministério de Ciência e 
Tecnologia), a partir da edição desta lei, autorizado a fabricar e distribuir 
pulseiras de acessibilidade para uso no Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência - SAMU. 

§ 1º A distribuição será feita para pessoas que possuem necessidades 
específicas e, por isso, têm dificuldades de acesso aos serviços do sistema de 
atendimento do SAMU.   

§ 2º Fica estipulado o prazo de três anos para certificação, testes, fabricação e 
distribuição das pulseiras através dos sistemas de saúde, em todo o território 
nacional. 

Art. 2º Será distribuída a pulseira em conjunto com o aplicativo para 
Smartphone. 

Art. 3º As pulseiras serão distribuídas para as seguintes categorias de pessoas: 

I - deficientes auditivos e visuais; 

II- gestantes de risco; 

III - pessoas com idade igual ou superior a 60 anos; 

IV - pessoas com doenças crônicas; 

V- pessoas com incapacidade locomotora. 

Art. 4º As pulseiras de acessibilidade, o aplicativo e o banco de dados serão 
fabricados mediante licitação com empresas de tecnologia, conforme a Lei Nº 
8.666, de 21 de Junho de 1993, e supervisionadas pelos Ministérios da Saúde 
e da Ciência e Tecnologia. 

Art. 5º Para adquirir a pulseira, o cidadão deve fazer solicitação à Secretaria de 
Saúde do seu município.   



Parágrafo único: O requerente deverá comparecer à Secretaria com o 
documento de identificação com foto (atualizada) e atestado de saúde com 
laudo médico (com exceção de idosos com 60 anos ou mais) que comprove a 
necessidade de uso deste recurso. 

Art. 6º As Secretarias terão um prazo de até 30 dias, após a solicitação, para 
proceder à entrega da pulseira. 

Art. 7º A pulseira será de uso exclusivo e intransferível do usuário e 
acompanhará o desenvolvimento de um banco de dados com as seguintes 
informações: 

I - nome; 

II - Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

III - data de nascimento; 

IV - tipo sanguíneo; 

V - endereço; 

VI - breve descrição da situação de saúde e necessidades do portador. 

Parágrafo único: As informações registradas no banco de dados serão de 
acesso e utilidade exclusivos do SAMU.   

Art. 8º O cadastramento das informações e a capacitação dos portadores da 
pulseira ficarão sob responsabilidade das Secretarias de Saúde responsáveis 
pela entrega. 

Art. 9º Caso a pulseira seja utilizada de forma inapropriada, a fim de prejudicar 
e/ou emitir informações falsas ao SAMU, o portador da pulseira perderá, 
definitivamente, o direito de utilização e será punido de acordo com Art. 266 do 
código penal. 

Art. 10º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

  

  

  

 

 

 



Justificativa 

 

        No Art. 196, a Constituição Federal Brasileira de 1988 garante a saúde 
como direito de todos e dever do Estado. Assegurando, mediante políticas 
sociais e econômicas, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação. O objetivo é minimizar o risco de 
doenças e de outros agravos. Ter acesso ao setor de emergência, que se 
estende desde a fase pré-hospitalar, hospitalar, seguimento ambulatorial e à 
reabilitação, significa, portanto, um direito que deve ser garantido à sociedade. 
Em suma, o direito à saúde e o direito à emergência são assegurados pela 
constituição e estão diretamente atrelados ao direito à vida e à dignidade da 
pessoa humana. 

Um aspecto importante é que o acesso ao atendimento de emergência é 
direito de qualquer cidadão e é imprescindível que existam medidas visando à 
garantia do usufruto de todos que dele necessitem. Apesar da relevância do 
atendimento, vemos que esse é fornecido à sociedade de forma generalizada, 
o que acaba deixando desassistidos alguns segmentos sociais, contradizendo 
o princípio constitucional da igualdade que pressupõe: “Dar tratamento 
isonômico às partes significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os 
desiguais, na exata medida de suas desigualdades (NERY JUNIOR, 1999, p. 
42)”. 

Não se pode e não se deve ignorar também que o Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência – SAMU (192), que realiza atualmente o 
atendimento de emergência através de ligações telefônicas, ainda não atinge a 
população de forma plena. De acordo com o IBGE (2015), 6,2% da população 
brasileira tem algum tipo de deficiência, dentre essas: visual, auditiva e 
locomotora. Assim, em uma situação de urgência, essas pessoas não teriam a 
mesma facilidade de entrar em contato com o SAMU, como a maioria da 
população. Levando em consideração essa realidade, é urgente a implantação 
de políticas públicas pensadas para garantir acessibilidade a toda a sociedade. 

Embora existam leis como a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência (13.146/2015), que estabelece atendimento prioritário aos 
portadores de alguma deficiência, elas não costumam informar através de 
quais medidas efetivas o Estado pode proceder. Uma das possíveis soluções 
seria garantir a inserção de pessoas com necessidades no sistema do SAMU 
por intermédio da tecnologia. A título de exemplo, este projeto contribui para 
regulamentação da fabricação e distribuição de um dispositivo computacional 
em forma de pulseira para simplificar e estender o contato entre o SAMU e o 
cidadão 



A partir de distribuição de tal ferramenta, a proposta do projeto visa 
suprir as lacunas deixadas pelo sistema atual de atendimento em casos de 
urgência/emergência, ao fornecer parâmetros alternativos para o Estado agir 
de forma a garantir os direitos fundamentais em sua plenitude. A proposta em 
questão também traz uma forma de aperfeiçoar o sistema vigente do SAMU, 
visto que o funcionamento da pulseira ainda possibilita, em casos de quedas ou 
desmaios, o acionamento automático do serviço do SAMU, além de alertar os 
familiares através de SMS. 

Este projeto de lei tem por objetivo permitir que os contemplados pela 
pulseira não só possam se comunicar e receber o atendimento do SAMU, mas 
também fazê-lo de forma autônoma, ampliando a independência, a liberdade e 
a integridade destes cidadãos. Por isso, é de suma importância o seu 
desenvolvimento, a fim de beneficiar os cidadãos necessitados de um 
atendimento diferenciado tendo em vista possuírem essas necessidades 
individuais específicas, e assim, contribuir para a formação de uma sociedade 
mais inclusiva e igualitária. 

                     

A vista do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares nesta iniciativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala das Sessões, em ____ de _________ de 2017. 

 

Deputada EMILY STEPHANIE DE ARAÚJO TAVEIROS 



Anexo 

 

O dispositivo em questão: a pulseira de acessibilidade, o aplicativo e o 
banco de dados. 

 
 Eles têm por objetivo contribuir para a melhora da qualidade do acesso 
ao SAMU ao inserir uma parcela da sociedade que necessita de recursos que 
facilitem o contato com este serviço. 
 
 

1. Protótipo da pulseira: 
 

 
Primeira e segunda versão do protótipo (da esquerda para a direita), ambas feitas com 

alguns componentes recicláveis. 
 

 

 
Perspectiva futura do protótipo 

 
 

2. Funcionamento de todo o conjunto: 
 

 Para fazer uso do serviço é necessário instalar o aplicativo Mobile no 
celular, realizar o cadastro das informações (que já ficam salvas 
automaticamente no banco de dados) e conectar a pulseira com o celular (é só 



apertar na opção “Escanear” do aplicativo). Após o acionamento da pulseira o 
sinal é enviado ao celular, que a partir disso fará todo o trabalho de entrar em 
contato com o SAMU através de um código único, permitindo o acesso a todas 
as informações do usuário já registradas no banco de dados, além de enviar 
SMS aos familiares que tiveram seus números cadastrados.  
 
  
3. Situações de uso: 

 
 A pulseira possui dois tipos de acionamento: um direto e outro indireto. 
No modo direto ao apertar no botão ele acionará um alarme sonoro e visual na 
pulseira que também emitirá um sinal via conexão sem fio para o celular. Após 
receber o sinal, o celular irá enviar um SMS aos familiares. Também é enviado 
um código identificador do usuário da pulseira para o SAMU que poderá prestar 
o atendimento. A geolocalização será possível através do GPs do celular. No 
modo indireto o acionamento é feito caso haja uma queda brusca ou desmaio, 
o que fará com que o sistema da pulseira siga da mesma forma como se o 
botão fosse apertado. 
 

Imagens do aplicativo mobile(Genuino Rescue é nome provisório) em fase beta. 
 
 
4. Trote 
 
  Em Caso de uso inapropriado da pulseira que prejudique o 
atendimento do SAMU, o portador da pulseira será identificado visto que ao 
acioná-la o código único é enviado automaticamente e sua identificação será 
possível.  

 

 


