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Institui campanha Check Up Geral nas Mulheres para alerta e prevenção de todas as 
doenças e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º Esta Lei institui a Campanha "Check Up Geral nas mulheres para alerta e 
orientação a todas as mulheres, sobre o diagnóstico precoce e prevenção de todas as 
doenças. 

Parágrafo único. Os exames serão realizados anualmente, preferencialmente no mês 
de aniversário da paciente. 

Art. 2º O poder público deverá priorizar e implementar as seguintes atividades 

I. Palestras sobre a importância da atividade física. 

II. Medição da pressão arterial. 

III. Orientação Nutricional 

IV. Indicação de exames preventivos 

Art. 3º Os médicos das unidades básicas de saúde, hospitais e demais equipamentos 
públicos e privados ao atenderem a paciente deverão solicitar obrigatoriamente os seguintes 
exames: exames de análises clínicas e exames de imagem, tais como, mamografia, 
ultrassonografia, raio X, entre outros disponíveis. 

Parágrafo único: Além dos exames previstos no caput desse artigo o médico poderá 
solicitar outros exames. 

Art. 4º Na falta dos exames na rede pública deverão ser celebrados convênios entre o 
poder público e a iniciativa privada para a realização de tais exames. 

Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Sessões, às Comissões competentes. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 09/09/2020, p. 65 
 
Para informações sobre este projeto, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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