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PARECER Nº 2127/2013 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 548/2013  
 O projeto de lei de autoria do nobre vereador Marco Aurélio Cunha e da nobre 
vereadora Marta Costa “dispõe sobre se colocar à disposição nos hospitais, AMA’s, 
UBS’s, Consultórios Dentários, Laboratórios e Farmácias do Município de São Paulo, 
material siliconado ou sem a proteína do látex” e disponibilizados aos usuários e 
pacientes que são alérgicos à proteína do látex.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer pela 
legalidade, porém apresentou substitutivo para adequar o projeto ao princípio da 
separação de Poderes, ao princípio da isonomia, prever expressamente sua 
aplicação à iniciativa privada, prever expressamente a multa na hipótese de a 
iniciativa privada descumprir o estabelecido em lei, em respeito ao princípio da 
legalidade e, por fim, prever que, com relação à rede pública de saúde, o projeto 
será implantado de forma progressiva, subordinada à comprovação da existência de 
condições técnicas e viabilidade econômica para tal, a critério do Executivo, em 
respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal e, também, à separação de Poderes.  
O látex é um componente comum de muitos materiais médicos e inclui as luvas, 
seringas, estetoscópios, cateteres e bandagem. Muitos destes dispositivos médicos 
entram em contato com membranas mucosas que aumentam a absorção de 
proteínas de látex que podem ativar uma reação alérgica. Frequentemente são 
implicadas luvas de látex em reações alérgicas devido à exposição direta repetida 
das mãos as proteínas de látex ou devido a proteínas de látex aerotransportadas.  
A alergia para proteínas de látex é um problema médico novo com sintomas 
semelhantes vistos em indivíduos que são alérgicos ao veneno da abelha. Reações 
a exposição são geralmente agudas e podem dar febre ou asma, com sintomas 
como congestão nasal, respiração com dificuldade. Os casos mais severos podem 
resultar em anafilaxia, uma reação fatal que afeta muitas partes do corpo 
imediatamente.  
Os sintomas são normalmente imediatos, podendo incluir alterações da pressão 
sanguínea, edema, dificuldade respiratória, inchação da garganta e língua, e perda 
da consciência.  
A Comissão de Administração Pública, embora tenha constatado erro gramatical na 
ementa, não apresentou substitutivo, visto que a Comissão de Constituição, Justiça 
e Legislação Participativa propôs nova ementa em seu substitutivo.A Comissão de 
Administração Pública,é de parecer favorável a este projeto de lei nos termos do 
substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa.  
Sala da  Comissão de Administração Pública, 09  de outubro de 2013.  
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