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Protocolc no

PROJETO DE LEt N" 06112018 De 09 DE Outubro DE 20í8.

"Dispõe sobre a criação do Núcleo Municipal

de Assistência à Criança portadora

de

A CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA,

NO

Microcefalia e outras má formaçâo congênitas
e dá outras providencias."

uso de suas atribuiçôes legais e regimentais,
APROVA:

Art. 1'. Fica criado, junto.à Secretaria Municipal de Saúde, o programa
Municipal de Assistência portadora de Microcefaria. e outras má forriação
congênitas a ser imprantado nas unidades de sistema unico de saúde (susiàã
Barreiras.

At 2o. O programa deverá assistir á criança portadora de Microcefalia
....
e Hidrocefalia bem como informar aos pais quanto aos cuidados e
particularidades na criação desta criança. Deverá coniemprar no
mínimo:

l- AcompanhamentodeFonoaudiólogo;
ll- Fisioterapia;

lll-

Realização de Terapia Ocupacional;

lV- Acompanhamento psicológico dos país;

V-

lnteração com outras famílias na mesma situação;
Nos casos necessários o fornecimento de remêdios;
Vll- Cirurgia, nos casos passiveis deste procedimento.

Vl-

Art. 3'. Os locais específicos de açÕes e divulgação deverão ser
preestabelecidos pela secretaria Municipal de Saúde, sabedora dos locais e
regiÕes de maior incidência e necessidade de aplicação do programa.
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Art.4o. As despesas decorrentes da execução desta Lei correráo por
conta das dotações orçamentarias próprias, suplementares se necessário.
AÉ. 5". Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Sala das sessões, 08 de Outubro de 2018,

SILMA
Vereadora

-

ALVES
PRB
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JUSTIFICATIVA

A Microcefalia é uma condição neurológica rara em que a cabeça e o cérebro da
criança são significativamente menores do que os de outras da mesma idade e
sexo. crianças com microcefalia têm problemas de desenvolvimento. Náo há
uma cura definitiva para a mlcrocefalia, mas tratamentos realizados desde os
primeiros anos melhoram o desenvolvimento
e qualidade de vida.

A Hidrocefaria é o acúmuro excessivo de riquido
cefarorraquidiano dentro do
crânio, que leva ao inchaço cerebral.
O tratamento geralmente é
medicamentoso, mas pode tambem
ser cirúrgico, através da drenagem
dO
líqurdo cefarorraq

uid iano presente em excesso
nos ventrícuros, redirecionandoo para outras cavidades do
organismo.

o diagnóstico de má formação
cefárica congênitas pode
despertar nos pais uma
ção, tristeza e culpa. E esses pais
icológico para que possam
seguir nessa
de agregar açôes em um
só lugar com
rar a qualidade de vida
dos portadores
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