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Obriga hospitais públicos e privados ao
registro e à comunicação imediata de recém-
nascidos com Fissura labiopalatal e outras
deformidades çraniofaoiais às instituições,
entidades e associações especializadas que
desenvolvam tratamento e acompanhamento
de pacientes com Fissura Labiopalatal, no
âmbito do Município de Fortaleza.

Art. 1° - Os hospitais públicos e privados do Município de Fortaleza
ficam obrigados a proceder ao registro e à comunicação sobre
recém-nascidos com fissura labiopajaíal e outras deformidades
craniofaciais às instituições, entidades e associações especializadas
que desenvolvam tratamento e acompanhamento de pacientes com
fissura labiopalatal.

Parágrafo único - A comunicação a que se refere o caput desíe artigo
deve se dar num prazo máximo de 5 dias úteis.

, 2° - A imediata comunicação prevista nesta Lei, após detectada a
fissura labiopatal ou outra deformidade craniofacial, tem como
propósito:

I - garantir o apoio, o acompanhamento e a intervenção imediata
das instituições, entidades e associações, por seus profissionais
capacitados (equipe mulíiprofissiQnal e iníerdisciplinar), com
vistas ao início imediato do tratamento;

li - permitir a garantia e o amparo aos país, no momento de
insegurança, dúvidas e incertezas dao_Jndjs^n^áy_
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familiar à nova situação, com as adaptações e mudanças de
hábito inerentes à situação, com atenção multiprofissional;

- impedir as consequências do início tardio do tratamento
necessário, contribuindo para g qualidade de vida do paciente;

- garantir condições reais de socialização, inclusão, inserção
social e geração de oportunidades, ajudando o desenvolvimento
da autonomia da criança, sua qualidade de vida, suas
poíencialidades e sua integração efetiva como protagonista em
potencial junto ao contexto social (habilidades sociais).

Art. 3° - Em caso de descumprimenío injustificado desta Lei, o
estabelecimento de saúde incorrerá nas seguintes penalidades:

I - advertência;

II - pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

III - até o dobro do valor indicado no inciso II, em caso de
reincidência.

Parágrafo único - Os valores previstos nos incisos deste artigo são
aíualizados anualmente segundo o índice de Preços ao
Consumidor Amplo - IPCA, ou outro índice mantido pelo IBGE
que o substitua.

Art, 4° - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo
de 120 (cento e vinte) dias a contar da data de sua publicação.

Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Fortaleza, • ' de
agosto de 2017. ~ .̂
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A presente proposiíura visa a impedir o diagnóstico tardio e o
desconhecimento com relação às possibilidades de tratamento aos nascidos
com fissura labiopalaíal e outras deformidades çraniofaciais, contribuindo para
que seu início no tempo certo obtenha aos pacientes a oportunidade de uma
vida com qualidade e dignidade.

O projeío de lei tem como escopo estabelecer para os hospitais
públicos e privados de Fortaleza a obrigatoriedade, a partir da identificação
inicial da existência da fissura iabiopalaíal ou de outra deformidade craniofaciai

nos bebés, da comunicação às instituições, entidades e associações
especializadas que desenvolvam tratamento e acompanhamento destes
pacientes.

Crianças com fissura labiopalatal ou outras deformidades
çraniofaciais precisam iniciar seu tratamento desde o nascimento, para que
sejam capazes de vencer as limitações de sua situação. Com o tratamento
completo, desenvolvido por equipe competente e multjdisciplinar no tempo
certo, estes pacientes podem ter uma vida absolutamente normal, com
qualidade de vida e inclusão social e profissional.

Como elas têm necessidades específicas de saúde, exigem
assistência profissional mulíidisciplinar e atenção permanente dos pais. O
objetivo deve ser sempre habilitá-las para o convívio e o para desenvolvimento
social e da fala desde a mais tenra idade, permitindo que tenham a autoestima
necessária para o seu desenvolvimento integral.

Em vista do clamoroso benefício para a população com fissura

labiopalata! é que se pleiteia o apoio dos Nobres Pares.
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