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PARECER Nº 1224/2010 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI 60/2010.  
Trata-se de projeto de lei de autoria da n. Vereadora Marta Costa, que altera a Lei 
nº 14.485, de 19 de julho de 2007, para incluir Semanas de Estudo e 
Conscientização dos Malefícios da Medicalização – uso excessivo de medicamentos 
no município de São Paulo, e dá outras providências.  
Visa instituir dois eventos anuais, um em cada semestre, tendo como público 
preferencial aquele em idade escolar, a serem realizados nos estabelecimentos 
escolares, com o objetivo de informar e alertar sobre riscos do uso excessivo de 
medicamentos.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer de 
legalidade, na forma de substitutivo apresentado com o objetivo de adequar a 
proposição à melhor técnica legislativa.  
Esta Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, 
ressalta os nobres propósitos do autor e se mostra de acordo com a iniciativa, e 
concorda com os fatos apresentados na justificativa do autor.  
Dentre estes, salientamos em específico o fato de haver a necessidade de que o 
olhar médico deve-se pautar pela saúde e não pela doença; pela prevenção de 
agravos à saúde e não só pelo tratamento medicamentoso de doenças instaladas. 
Deste modo, os preceitos da medicina social mostram-se mais efetivos.  
Ainda, sob outro ponto de vista, o processo de rotular diferenças, de criar doenças 
para promover remédios específicos como o tratamento indicado para aquilo que se 
criou, tem sido uma prática em crescimento. Novas drogas são apresentadas para 
situações que não necessariamente tenham relação com quadros orgânicos, mas 
com o objetivo exclusivo de vender determinados produtos.  
A proposta chama a atenção para o fato de que, muitas vezes, pela “moda” 
medicalizante, os problemas são individualizados e supostamente tratados.  
Dessa maneira, deficiências da estrutura escolar, por exemplo, ou as dificuldades 
de inserção econômica em uma sociedade de consumo, a grande precariedade nas 
condições de reprodução sócio-econômica, assim como outros fatores insidiosos 
com origem na organização sócio-política de nossa sociedade, são muitas vezes 
depositados nas pessoas, como se fossem problemas individuais que deveriam 
receber tratamento médico ou terapêutico.  
Em face do exposto, favorável é o nosso parecer, nos termos do substitutivo da 
CCJLP.  
Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 13/10/2010.  
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