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PROJETO DE LEI Nº 001/2019 

 
AUTORIA DO VEREADOR JOSÉ MATOS DE OLIVEIRA – PSB 

 
SÚMULA: “DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO TESTE 

DO CORAÇÃOZINHO ATRAVÉS DO EXAME “OXIMETRIA 

DE PULSO” NA MATERNIDADE DO MUNICÍPIO DE BREU 

BRANCO BEM COMO NAS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE 

SAÚDE DO MUNICÍPIO.  

 

Artigo 1º - Ficam obrigado a Maternidade do Município e Unidades Básicas de 

Saúde de Breu Branco a realizarem o Teste do Coraçãozinho em crianças recém-

nascidas entre 24 a 48 horas de vida. 

Parágrafo Único – Esta Lei aplica-se também nos casos de bebes nascidos fora da 

Maternidade e Unidades Básicas de Saúde como nascido em casa e Postos de 

Saúde, ficando necessário a genitora ou responsável levar o recém-nascido na 

Maternidade ou Unidades Básica de Saúde mais próximo para a execução do 

exame. 

Artigo 2º - O exame será realizado por profissional médico especializado (Pediatra) 

ou pela a Equipe de Enfermagem com COREM habilitada e treinados. 

Artigo 3º - O resultado deste exame (OXIMETRIA DE PULSO) deverá ser analisado 

através de um sensor como uma pulseira, que é colocado na Mão e Pé direito do 

bebe e, assim, aferir a saturação de oxigênio nestes locais, que não seja inferior a 

95%, ou seja, a criança não receberá alta e será encaminhada para avaliações 

médicas mais detalhadas. 

Artigo 4º - o teste é de custo ZERO uma vez que na Maternidade e Unidades 

Básicas de Saúde - UBS, já possuem obrigatoriamente o aparelho em seu uso diário. 

Artigo 5º - O Poder Executivo, através do órgão competente, Secretaria Municipal 

de Saúde, regulamentará esta lei no prazo que determina a Lei orgânica Municipal, 

na subseção III – Das Leis (art. 89 a 96) a contar de sua publicação. 

Artigo 6º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

SALA DAS SESSÕES, 04 DE FEVEREIRO DE 2019. 

PLENÁRIO ANTÔNIO OLIVEIRA SANTANA 
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JUSTIFICATIVA 

“Teste do Coraçãozinho”, e um exame indolor que detecta a presença de 

cardiopatia congênita grave que coloca em risco a vida da criança. 

O exame, ajuda na identificação precoce de doenças cardíacas graves nos 

recém-nascidos. A avaliação é apontada pela Sociedade Brasileira de Pediatria 

como primordial para a segurança de saúde do bebê que, muitas vezes, não teve 

diagnóstico do problema cardiológico no pré-natal. 

Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) indicam que entre um a dois 

recém-nascidos, em cada grupo de mil nascidos vivos, apresentam cardiopatias 

congênitas críticas. Dos bebês com as doenças, pelo menos 30% recebem alta 

hospitalar sem o diagnóstico. 

Os problemas de coração congênitos representam cerca de 10% dos óbitos 

infantis e cerca de 20% a 40% das malformações. Em muitos casos, logo nos 

primeiros dias de vida, a ausculta do recém-nascido pode ser aparentemente normal. 

Dessa forma, o objetivo do exame de Oximetria é evitar a alta da criança com 

problema de coração, tendo em vista que, muitas vezes, o bebê aparenta estar bem 

e tem alta, porém, no quinto ou sexto dia de vida, pode ficar com uma insuficiência. 

O teste ajuda no diagnóstico de, pelo menos, cinco tipos de doenças. O 

procedimento deve ser realizado entre as primeiras horas de vida da criança, pois é 

o tempo em que o bebê já conseguiu adaptar o organismo ao ambiente externo ao 

útero. Esse prazo é o mais seguro, porque previne que a criança tenha o 

agravamento da doença com parada cardíaca ou dano neurológico.  

Diante do exposto, indicamos ao Executivo a implantação do exame 

“Oximetria de Pulso” em todo o sistema de saúde da rede pública de Breu Branco. 

Aprovação: Contamos com o apoio e aprovação dos Vereadores, e providências 

por parte do Executivo inclusive enviado esta casa documentos que corrobore este 

projeto em nosso Município. 
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