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CAMARA MUNICIPAL 

PROJETO DE LEI 017, DE I1 DE MAIO DE 2022. 

DISPÓE SOBRE A DISPONIBILIZAÇ DE 
EXAME . DE 
MORFOLOGICA
MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO 
PAULO DO POTENGI. 

ULTRASSONOGRAFIA
NA REDE PUBLICA 

A Vereadora, Maria Aparecida da Silva, no uso das suas atribuiçðes legais e regimentais., faz saber 

a que a Camara Municipal aprovoue o prefeto sanciona a seguinte lei 
Art. 12 Fica o Poder Executivo do Municipio de Saão Paulo do Potengi/RN na incumbéncia de 
dispon1bilizar as gestantes. residentes no Municipio de São Paulo do Potengi RN, a realização de 
exames de ulrassonografia rede püblica de saúde do Municipio. 

Se Considera-se ultrassonografía morfológica o exame de imagem que avalia a formação e o 

desenvolvimento dos órg�os internos e externos do nascituro e indica a presença e malformações e 
Sindromes fetais 

$20 Na hipótese de confirmação da malformação ou sindrome fetal, a gestante terá direito. em 
Carater de urgeneia, aos procedimentos médicos e cinirgicos com vista a resolver ou atenuar os 

problemas detectados. 

$5 Constatada pela ultrassonografia morfológiea a presença ou indicio de presença de 
malformaçàão ou sindrome fetal, a gestante terá direito a exames complementares e especificos

Art. 29 A ultrassonogralia morfológica será realizada em dois momentos durante a gestaçäo 

-no primeiro trimestre, entre ITP e a l4 semana, com a medida de traslucència nucal. 
II-no segundo trimestre, entre a 20" e a 24 semana, com avaliação da morfologia tetal 

Art. 39 As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei comerdo a conta de dotaçdes 

orçamentárias consignadas na Lei n". T.060/2021-LOA ou por de mcio de abertura de credito 

suplementares no imite previsto no art. 7", I da Lei Orçamentäria Anual do Municipio

Art. 49 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

São Paulo do Pôtengi/RN. 12 de maio de 2022 
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KEREADYRA (PSDB) 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
CAMARA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI 
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JUSTIFICATIVA

A presente proposta legislativa tem como intuito a valorização da vida da 

gestante, do nascituro e viabilização dos exames medicos necessarios ao 

desenvolvimento seguro e saudável no periodo gestacional. As ultrassonograthas ja 

fazem parte do pré-natal na rede püblica de saude. Contudo a ultrassonografna 

morfológicas não é modalidade obrigatória na rede pública, embora seja 

extremamente recomendada para diagnósticos precoces e para o inicdo de tratamentos 

com maiores chances de resultados positivos. 

Tanto o ultrassom mortológico como o Ecocardiograma Fetal, ou Ecofetal, são 

exames de imagem que permitem visualizar estruturas fisiologicas dentro do utero, 

facilitando a identificação de doenças ou maltormações como Sindrome de Down ou 

cardiopatias congénitas, por exemplo. Dessa torma, entendemos que a proposta e 

benética para a prevenção e solução de inumeros casos de patologias identificáveis, 

ainda na gestação, devendo a atenção à gestante ser prioridade do Municipio de São 

Paulo do Potengi. 

Assim, importa que o Municipi0 acompanhe as medidas legislativas recentes e 

preocupe-se com a adoção de medidas capazes de etetivar politicas publicas que 

viabilizema saude na gestação. Considerando a saude da gestante omo indicador 

social, jä que, quanto piores as condiçóes de vida, maior a taxa de mortal1dade

Ressalte-se que os disturbios organicOs não tratados na gestação, atetam 
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dewempenho ecolar 
K1al orsepenteente ha refagko da eppvtativa eP 

qualidade de vida, impactando diretamente no IUM1 do propro Nfunapa 

Por fhm impe se a importanta do dipsto narado neste peo de Tet na 

rdugo do onus económico- familiar e publiox para com molèstias Notencalnmente 

evitaveise tratamentos de saude adequados

slo P'aulo do Poteng/RN 10 de maio de 2022 

MARIA APARECIDA DA SILVA 

VEREADORA (PSDB) 


