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PARECER Nº 1149/2017  DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 016/2017. 

O presente projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Ricardo Nunes, dispõe sobre 
a obrigatoriedade das. Unidades Hospitalares da Rede Pública e Privada do Município de São 
Paulo de realizarem os exames para diagnóstico precoce da encefalopatia crônica não 
progressiva da infância (PC - paralisia cerebral) - DIPREPAC - nos recém-nascidos, e dá outras 
providências. 

De acordo com a propositura, os exames devem ser realizados no momento do 
nascimento e repetidos de 12 (doze) em 12 (doze) horas, no mínimo, até a saída da 
maternidade, salvo quando, por determinação médica, outro período for julgado necessário. A 
implantação do exame se dará de forma progressiva, subordinada à comprovação da 
existência de condições técnicas e viabilidade econômica para tal, a critério do Executivo. 

O Autor argumenta que "na paralisia cerebral severa quanto mais cedo for 
diagnosticado, mais cedo se iniciará a estimulação precoce que tem como objetivo fazer com 
que a criança através do manuseio e posicionamento perceba seu corpo e a partir daí tenha 
possibilidade de interagir com o ambiente, tendo mais chances de desenvolver o máximo do 
seu potencial". 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
LEGALIDADE da propositura. 

Cabe informar que já tramitou por esta Casa Legislativa o projeto de lei 334/2013, de 
autoria dos Vereadores Ricardo Nunes, Calvo, Floriano Pesaro e George Hato, com teor 
semelhante ao da presente propositura. O referido projeto foi vetado pelo Poder Executivo, que 
apontou, em síntese, os seguintes argumentos: 

No que concerne às unidades hospitalares da rede particular, não cabe ao Município 
instituir ou fiscalizar a medida constante do projeto aprovado - que contempla matéria inerente 
à atividade-fim desses estabelecimentos; 

Indevida ingerência no exercício da atividade econômica, em descompasso com o 
artigo 170 da Lei Maior; 

Tais exames e procedimentos técnicos imprescindíveis ao diagnóstico da doença 
fazem parte dos serviços responsáveis pela atenção ao parto, ao puerpério e à criança nas 
unidades municipais, já estando, portanto, atendida a proposta no que se refere à rede 
municipal de saúde. 

A Revista Mineira de Enfermagem aborda o tema pelo ângulo da prevenção durante o 
pré-natal (Conhecimento sobre paralisia cerebral em crianças por parte das mães atendidas 
em uma unidade básica de saúde. Revista Mineira de Enfermagem. Disponível em: 
<http://www.reme.org.br/artigo/detalhes/244>. Consultado em: 20/06/2017): 

A paralisia cerebral (PC) infantil caracteriza-se por uma disfunção neuromotora, 
também denominada encefalopatia crônica, não progressiva da infância. É entendida como 
consequência de má-formação congênita ou lesão cerebral no período perinatal (próximo, 
durante e após o parto), que afeta o sistema nervoso central em fase de maturação e 
estruturação, resultando na maioria das vezes em lesões irreversíveis. 

De acordo com as áreas lesadas do cérebro, desenvolvem-se os déficits, em geral 
motor e postural, que podem ser: visual, auditivo, linguístico, comportamental, ortopédico, 



mental (ocorrência de 30 a 70 % dos casos) e transtornos epilépticos (25% a 30 % dos casos). 
[...] 

Não há dados específicos, mas estima-se que a prevalência de paralisia cerebral 
infantil esteja em torno de 0.6 a 2.4 casos em 1 000 nascimentos. A incidência dessa patologia 
é maior nos países subdesenvolvidos, em que os índices chegam a sete casos por 1 000 
nascidos vivos. O alto índice verificado nos países subdesenvolvidos deve-se aos poucos e 
ineficientes cuidados no período perinatal. No Brasil, estima-se cerca de 30 000 a 40 000 
novos casos por ano. 

São inúmeras as causas possíveis relacionadas à PC. Ainda não se tem um fator 
determinante, porém é evidente a contribuição da hipoxemia e isquemia cerebral, dependendo 
da sua intensidade e do período gestacional. [...] 

Diante de fatores preditivos para a PC, medidas preventivas e eficientes devem ser 
implantadas no período gestacional e perinatal. Dentre essas medidas, podemos citar: 

No período pré-natal: aderir efetivamente ao pré-natal para a detecção de qualquer 
intercorrência; ter uma alimentação balanceada; abandonar o álcool e o tabagismo; não 
realizar automedicação; evitar exposição à radiação e a produtos tóxicos; certificar-se da 
vacinação; controlar a glicemia e a pressão arterial; investigar possível incompatibilidade 
sanguínea entre os pais; e evitar partos prematuros. 

No momento do parto: ter a presença de um especialista (pediatra) na sala de parto; ter 
assistência médica prudente quanto ao uso de métodos alternativos e manobras agressivas 
obstétricas. 

No período pós-natal: atentar para envenenamento, traumas, desidratação, febre 
prolongada convulsões e vacinação da criança. 

[...] A realização de ações educativas no decorrer de todas as etapas do ciclo 
gravídico-puerperal é muito importante, mas é no pré-natal, um período susceptível a fatores 
externos, que a mulher deverá ser mais bem orientada. Dessa forma, ela poderá vivenciar o 
parto de forma positiva, ter menos riscos de complicações no puerpério, prevenir-se contra 
patologias e mais sucesso na amamentação. 

O Ministério da Saúde (MS) preconiza que o profissional que cuida da gestante deve 
oferecer orientações, aconselhamentos específicos e atividades relacionadas à maternidade. 
Durante o pré-natal, a mulher deve receber orientações em relação ao processo gestacional, 
mudanças corporais e emocionais, trabalho de parto, parto e puerpério, cuidados com o recém-
nascido e amamentação, além orientações sobre anatomia e fisiologia maternas, tipos de 
partos, condutas que facilitam a participação ativa no nascimento, sexualidade e outras. 

Por ser a PC uma patologia que abrange a saúde da gestante e do recém-nascido, é 
importante que o tema seja abordado na realização de ações educativas às gestantes. 

Diante da importância do esclarecimento e da adoção de medidas preventivas por 
parte da mãe, é necessário conhecer o nível de informações a esse respeito para que sejam 
implementadas ações no período gestacional e perinatal visando à prevenção da PC em 
crianças por meio da estratégia da Saúde da família. 

As Comissões de mérito subsequentes poderão indicar com maior clareza se os 
procedimentos elencados na propositura estão adequados à sua finalidade. 

Quanto aos aspectos a serem analisados por esta Comissão e tendo em vista que a 
propositura, de acordo com os procedimentos descritos, não acarretará despesas extras ao 
sistema de saúde, quanto ao mérito, a Comissão de Administração Pública é FAVORÁVEL ao 
projeto de lei. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 30 de agosto de 2017. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 01/09/2017, p. 67  
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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