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PARECER No 311/2010 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O 
PROJETO DE LEI No 328/2009. 
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Paulo Frange, objetiva instituir 
o Programa de Atendimento a Pacientes Portadores de Apnéia Noturna. Esse programa 
deverá ser desenvolvido e acompanhado pela Secretaria Municipal de Saúde, com 
vistas a divulgar, nos diversos segmentos da sociedade, a sua prevenção, o seu 
diagnóstico e o seu tratamento.  
Determina-se, ademais, que a Rede Pública de Saúde deverá: emitir protocolo de 
atendimento, diagnóstico e tratamento do distúrbio ocasionado pela apnéia noturna 
(sendo apnéia a suspensão momentânea da respiração); disponibilizar recursos de 
diagnóstico para a realização, dentre outros, dos exames de polissonografia (ou seja, 
exames que possibilitam um registro complexo da atividade elétrica cerebral, da 
respiração e de sinais indicativos, por exemplo, de relaxamento muscular, movimentos 
oculares, oxigenação sanguínea e batimento cardíaco); disponibilizar aos portadores de 
apnéia noturna todos os recursos terapêuticos necessários; e, por fim, se for o caso, 
permitir a indicação e a realização de procedimento cirúrgico. A propositura indica 
ainda que, para a consecução dos objetivos do Programa, a Prefeitura Municipal de São 
Paulo poderá celebrar convênios e/ou instrumentos de parcerias com pessoas jurídicas 
de direito público ou privado. 
Segundo a justificativa do projeto, a apnéia noturna “... constitui um expressivo 
problema de saúde pública” e “Os sintomas são variáveis e os exames e tratamentos 
inacessíveis”. 
Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor à propositura, visto que as despesas de 
sua execução serão cobertas por dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário. 
Favorável, portanto, é o parecer. 
Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 14/04/10. 
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