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PARECER Nº 0587/2008 DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO, 
IDOSO E MULHER SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 525/2007. 
O projeto de lei, de autoria do nobre vereador Toninho Paiva, institui o Programa de 
Serviços de Atenção às Pessoas com Estomas, e dá outras providências. 
O projeto prevê a instituição no Município de São Paulo, do Programa de Serviços de 
Atenção às Pessoas com Estomas, com o objetivo de proporcionar atendimento 
interdisciplinar individualizado e sistematizado, visando a reabilitação e melhoria da 
qualidade de vida dessas pessoas. 
O objetivo da propositura é a reabilitação do indivíduo em sua integralidade, incluindo 
a orientação para o auto-cuidado, prevenção e tratamento de complicações, 
treinamento de técnicas especializadas, intervenções nutricionais e psicológicas 
específicas. 
Ainda de acordo com a propositura, as ações do Programa de Serviços de Atenção às 
Pessoas com Estomas deverão ser desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde, 
podendo celebrar convênios ou parcerias para essa finalidade, bem como obter 
recursos do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação – FAEC, para custeio de 
ações estratégicas.       
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade (fls. 8 e 9). 
A Comissão de Administração Pública emitiu parecer favorável, acrescentando que a 
proposta objetiva criar um modelo de atenção às pessoas com estomas, pautado no 
atendimento interdisciplinar precoce, de caráter preventivo, individualizado e 
sistematizado, com assistência em diversos níveis, incluindo a ampliação e melhoria da 
qualidade de oferta dos equipamentos específicos e a capacitação de recursos 
humanos (fls. 10). 
No âmbito desta Comissão, quanto ao mérito que devemos analisar, entendemos que 
todo Programa que vise melhorar o atendimento em saúde para a população merece 
prosperar. 
Estomia, ou ostomia, é uma abertura obtida por procedimento cirúrgico a fim de 
proporcionar uma comunicação entre dois órgãos ou entre uma víscera e a parede 
abdominal, com o objetivo de desviar os efluentes (fezes ou urina) para o exterior ou 
para a introdução de alimentos, sendo várias as causas da necessidade de se 
ostomizar uma pessoa (tumores, acidentes com armas de fogo, doenças intestinais). 
A existência de diversas Associações voltadas a dar suporte aos pacientes e familiares 
de pessoas com este tipo de problema é fato indicador da necessidade da instituição 
de um atendimento público municipal nos mesmos moldes.  
Portanto, considerando os argumentos apresentados e a importância do tratamento, 
nosso parecer é favorável à propositura. 
Sala da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho, Idoso e Mulher 
Sala da Comissão de Saúde, Promoção Social e Trabalho, 28-05-08. 
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