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PARECER Nº 1836/2013 DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, 
TRABALHO E MULHER SOBRE O PROJETO DE LEI 296/2011.  
O Projeto de Lei, de autoria do Nobre Vereador Eliseu Gabriel, que obriga a 
Prefeitura do Município de São Paulo a realização do exame de Ecocardiografia Fetal 
nas gestantes atendidas pela rede municipal de saúde.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade com substitutivo.  
A Comissão de Administração Pública posicionou-se favoravelmente ao projeto nos 
termos do substitutivo da CCJLP.  
A ecocardiografia fetal é um exame que permite avaliar o desenvolvimento, a 
função e a anatomia do coração do feto ainda durante a gravidez. O exame não 
oferece risco para a gestante ou para a criança, trazendo os benefícios de um 
diagnóstico precoce e de um tratamento eficaz das cardiopatias fetais. Dessa 
forma, certas doenças, como determinadas formas de arritmia, já podem ser 
tratadas dentro do útero da mãe.  
O diagnóstico complementa a avaliação do ultrassom morfológico, uma vez que é 
realizado por um cardiologista pediátrico e fetal especializado, e também possibilita 
o planejamento do parto para receber e tratar devidamente o recém-nascido que 
apresenta doenças cardíacas congênitas como a transposição das grandes artéria e 
a hipoplasia do ventrículo esquerdo ou do ventrículo direito. Essas doenças 
requerem correção cirúrgica imediatamente após o nascimento.  
No âmbito desta Comissão, quanto ao mérito que devemos analisar, entendemos 
que a propositura é meritória e deve prosperar, visto que não há dúvidas de que o 
diagnóstico precoce das cardiopatias congênitas durante a gestação contribui para 
um melhor atendimento ao bebê e aumenta as chances de sucesso no tratamento.  
Pelos motivos expostos, favorável é o nosso parecer nos termos do substitutivo da 
CCJLP.  
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