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ESTADO DA BAHIA
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PROJETO DE LEI N9. OOs/i
o EsríMULo À REALIZAçÃo oo
ExAME Do rEsrE DA t-írue un EM necÉru-

"DrspÕE soBRE
,2

NASCIDOS NOS HOSPlrAls E UN|DôDES DE
snúoe púeLlcns E PRIvADAs No ruur{tcípto, E
DAs ourRAS PRovlDÊNclAs".

A Câmara Municipal de Alagoinhas, Estado da Aahll
atribuições que lhe são conferidas por Lei,
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DECRETA:
Art. le - Fica instituído o estimulo à realização do exame "TFry
recém-nascidos nos hospitais e nas unidades de saude publ[
Município de Alagoinhas.

te lei, no
Art. 2e - o Poder Executivo Municipal regulamentará a
a contar da dâta de sua
--t dias,
que couber, no prazo
'tvLv de 120 (cento e vinte)
publicação..
-

Art. 3e- As despesas decorrentes da execução da presente L(i correrão
por conta das verbas próprias do orçamento, suplementaqg,§..i,.:.'.'§e'
'
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necessário.
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contrário.
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Sala das Sessões, em 12 de fevereiro de 2OL9'

. -

Vereador autor.
-Juracy Magalhães - cEP': 48.040-170

www.camaradealagoinhas.ba.gov.br
Alagoinhas - Bahia
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Rua Coronel Philadelfo Neves, sn

"
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(7s) 3182-3333

ESTADO DA BAHIA

cÂuRna MUNIcIPAL

DE

ALAGoINHAS

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI N9 OO5/19.
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Teste da Língua, idealizado pela fonoaudióloga ]Roberta
Lopes Castro Martinelli, ganhou projeção mundial pelos benefícios que
traz aos recém - nascidos. Ele deve ser realizado por fonoaudiólogos,
dentro da própria unidade hospitalar e antes da criança recém f nascida
ser liberada para a sua residência.

O exame diagnostica, de forma precoce, alter{ções

do
frênulo da língua, a famosa língua presa, que podem causar dificuldades
amamentação. Além disso, esta alteração compromete o
desenvolvimento de pessoas da infância à fase adulta, pois a línfua presa

de

interfere na maneira de sugar, mastigar e falar.

De acordo com dados da Sociedade Brasf leira de
Fonoaudiologia (SBFA), tO% dos recém - nascidos apresentam o]Problema
da língua presa. A realização da descoberta precoce de doenças possibilita
um tratamento que resulte no bem estar de nossas crianças.
l

Assim, solicíto o ponto atendimento do presente projeto de
lei.

.-,

ozeasrvre-niãff

-:S

Vereador Autor
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RuaCoronel PhiladelfoNeves,sn-JuracyMagalhães-CEP.:

48.040-170-fonl: (75)3182-3333
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