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JUSTIFICATIVA - PL 0134/2019 
O período da gestação mais suscetível à ação do vírus, segundo relato dos casos que 

se tem conhecimento refere-se às gestantes, cujos bebês desenvolveram a microcefalia, 
tiveram sintomas do Zika no primeiro trimestre da gravidez, mas o cuidado para não entrar em 
contato com o mosquito Aedes Aegypti é para todo o período de gestação. 

O Ministério da Saúde reforça às gestantes que não usem medicamentos não 
prescritos pelos profissionais de saúde e que façam seu pré-natal qualificado e todos os 
exames previstos nesta fase, além de relatarem aos profissionais de saúde qualquer alteração 
que percebam durante a gestação. 

Também é importante que elas reforcem as medidas de prevenção ao mosquito aedes 
aegypti, com uso de repelentes indicados para o período de gestação, uso de roupas de 
mangas compridas, não consumirem bebidas alcoólicas ou qualquer outro tipo de drogas, não 
utilizar medicamentos sem orientação médica e evitar contato com pessoas com febre ou 
infecções e todas outras medidas para evitar o contato com mosquitos, além de evitar o 
acúmulo de água parada em casa ou trabalho. 

Acreditamos que a distribuição gratuita do produto às gestantes, principalmente as 
classificadas como de baixa renda, durante os períodos de surtos epidêmicos, representará 
uma importante medida profilática, na medida em que ajudará a evitar o avanço da doença, 
sobretudo nas áreas mais carentes. 

Destarte, há de se considerar que essa iniciativa, de caráter preventivo, ajudará a 
poupar inúmeras vidas ou as sequelas advindas das enfermidades, sem contar a economia 
que representará aos cofres públicos, tendo em vista que poderá ajudar a desafogar a rede 
municipal de saúde, mediante diminuição dos casos de dengue e seus malefícios. 

Diante do exposto, peço aos Nobres Pares o voto favorável para aprovação deste 
importante Projeto de Lei. 
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