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PARECER DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 
81/2007. 
Trata-se de projeto de lei de autoria do nobre vereador Toninho Paiva, que visa instituir o 
programa de atenção à saúde da pessoa portadora de vitiligo, a ser instituído no âmbito da 
Secretaria Municipal da Saúde, garantindo o controle das ações e dos serviços que se 
fizerem necessários, inclusive tratamento psicológico, garantindo, também, a distribuição 
gratuita dos medicamentos necessários aos pacientes, além da realização de exames de 
diagnóstico, biópsia e minienxertos. 
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa apresentou parecer pela 
legalidade. 
O vitiligo, ou leucodermia é uma doença de etiologia desconhecida, caracterizada pela perda 
da pigmentação natural da pele em diferentes locais do corpo. O início da doença é 
geralmente lento, insidioso, surgindo uma ou mais manchas hipocrômicas que evoluem para 
acrômicas, de tonalidade branco-leitosa, geralmente com bordas hiperpigmentadas, não 
pruriginosas. 
O vitiligo afeta 1% da população. Em 30% dos casos, há ocorrência familiar. 
Em alguns casos, as lesões permanecem em pequeno número; em outros, tendem a 
disseminar-se, às vezes, confluindo entre si e deixando extensas áreas acrômicas. 
Há tendência à destruição simétrica e algumas localizações são nitidamente preferenciais, 
como os maleolares, punhos, face antero-lateral das pernas, dorso das mãos, dedos, axilas, 
pescoço, genitália e região perioral (em torno da boca), ou periorbitária, podendo atingir as 
células pigmentares dos olhos É raro nas palmas das mãos e plantas dos pés. Quando o 
vitiligo se manifesta em áreas pilosas, ocorre a descoloração dos pêlos. 
A evolução do vitiligo é imprevisível. Pode ocorrer repigmentação espontânea. 
As manchas têm aspecto característico e a ausência de manifestações subjetivas e de 
qualquer outra sintomatologia cutânea ou sistêmica facilita o diagnóstico. 
Em vista dos transtornos psicológicos, estéticos e sociais causado pela doença e da 
importância da propositura, e não havendo óbices de ordem administrativa a sua 
tramitação, favorável é o nosso parecer. 
Sala da Comissão de Administração Pública, em 22/08/07. 
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