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PARECER Nº 045/2015 DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, 
TRABALHO E MULHER SOBRE O PROJETO DE LEI 45/2012. 

O projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Francisco Chagas, estabelece o 
atendimento emergencial aos alunos portadores de diabetes e epilepsia, no âmbito da rede 
municipal de ensino. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade. 

A Comissão de Administração Pública emitiu parecer favorável. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes manifestou-se Contrariamente à 
propositura. 

A Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher entende que a propositura 
é meritória e deve prosperar por dispor sobre o estabelecimento da presença, em toda unidade 
escolar da rede municipal de São Paulo, de profissional capacitado para prestar atendimento 
emergencial a crianças e adolescentes com diabetes e epilepsia. O Diabetes é uma patologia 
caracterizada pela insuficiência ou ausência da produção de insulina, hormônio responsável 
pelo equilíbrio da glicemia (açúcar no sangue). A forma mais frequente entre as crianças e os 
adolescentes é o Diabetes Tipo I, ou insulinodependente, antigamente denominado Diabetes 
Juvenil. O grande risco aos escolares acometidos são as crises de hipoglicemia, ou a queda 
abrupta dos índices glicêmicos que desencadeia a perda da consciência com risco de coma. Já 
a epilepsia é uma doença do sistema neurológico que se apresenta com crises convulsivas que 
vão da perda da consciência até movimentos espasmódicos de todo o organismo. Ela 
representa o risco, aos escolares acometidos, de quedas e ferimentos quando não 
devidamente assistidos. As duas patologias são dignas de atenção e ter a presença de 
pessoas capacitadas no reconhecimento dos sintomas no ambiente escolar, o que pode 
garantir uma melhor assistência e encaminhamento dos alunos acometidos. Contudo, o 
ambiente escolar deve ter prioritariamente seu foco de atuação em atividades educativas. A 
competência da assistência em saúde escolar é da Secretaria Municipal de Saúde, nas 
Unidades de Saúde, e de forma integral, conforme a Lei Municipal nº 13.780, que em seu Art. 
3º define os objetivos do Programa Municipal de Atenção à Saúde Escolar. 

Em face do exposto, favorável o nosso parecer. 

Sala da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, 11/02/2015. 

Calvo - (PMDB) - Presidente 

Alfredinho (PT) - Relator 

Natalini - (PV) 

Netinho de Paula - (PCdoB) 

Noemi Nonato - (PROS) 

Patrícia Bezerra - (PSDB) 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 12/02/2015, p. 102 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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