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MENSAGEM Nº 098 

 

 

Prezado Senhor, 

 

 

Pelo presente, encaminha-se Projeto de Lei que   

“INSTITUI O COMITÊ MUNICIPAL DE INVESTIGAÇÃO E PREVENÇÃO DE 

TRANSMISSÃO VERTICAL”, para apreciação desta casa. 

A sífilis congênita, apesar de ser um agravo 

evitável, desde que a gestante seja identificada e as medidas recomendadas sejam aplicadas, 

ainda permanece como um problema de saúde pública e sua ocorrência evidencia falhas, 

particularmente da atenção ao pré-natal, pois o diagnóstico precoce e o tratamento da sífilis 

em gestantes e suas parcerias, são medidas simples e efetivas na sua prevenção. 

A infecção pelo vírus da imunodeficiência 

humana (HIV) e sua manifestação clínica em fase avançada (síndrome da imunodeficiência 

adquirida), ainda representam um problema de saúde pública de grande relevância na 

atualidade, em função do seu caráter pandêmico. Além da transmissão por via sexual e 

sanguínea, o vírus também pode ser transmitido durante a gestação, o parto e o puerpério. 

Todavia, apesar das medidas de intervenção 

para evitar a transmissão vertical do HIV e da Sífilis estarem disponíveis em todos os 

serviços de atenção à saúde da gestante, da puérpera e da criança, uma série de fatores 

sociais, políticos, econômicos e individuais podem dificultar o acesso desta população a estas 

medidas, contribuindo para a ocorrência de casos por esta via de transmissão em populações 

com maior vulnerabilidade. 

A transmissão vertical da hepatite B e C 

também pode ocorrer. Estima-se que o risco de desenvolvimento do carcinoma hepatocelular 

nas crianças infectadas por transmissão vertical pelo vírus da Hepatite B seja cerca de 200 

vezes maior que o da população geral, ressaltando a importância do diagnóstico durante o 

pré-natal. 

Diante disso, faz-se necessário observar dados 

epidemiológicos de casos de transmissão vertical desses e outros tipos de agravos de 

transmissão vertical no município e verificar a necessidade de sua investigação, para 

identificar as causas e possibilidade de atuação em todos os níveis da rede de saúde. 

Sendo assim, a criação do Comitê permite 

mapear os problemas e propor soluções a partir de um protocolo de investigação pré-

estabelecido. 

Desta forma, solicitamos que essa egrégia Câmara 

Municipal aprecie e vote este projeto. 

 

São Leopoldo, 30 de junho de 2022. 

 

 

 

                                                                                   ARY JOSÉ VANAZZI 

                                                                                 PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

Ilmo. Sr. 

Vereador Rogel da Silva Correa 

Presidente da Câmara Municipal de São Leopoldo  

Nesta Cidade  
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PROJETO DE LEI 

     

 

Institui o Comitê Municipal de Investigação e 

Prevenção de Transmissão Vertical.  

 

 

Art. 1º. Fica instituído o Comitê Municipal de Investigação e Prevenção da Transmissão 

Vertical, do HIV, Sífilis, Hepatites B e C, toxoplasmose e outras doenças de transmissão mãe-

bebê com caráter interinstitucional, multiprofissional, técnico-científico de natureza consultiva, 

normativa e de investigação. 

 

Art. 2º. O Comitê Municipal de Prevenção da Mortalidade Materna, Infantil e Fetal será 

composto paritariamente por representantes titulares e suplentes da seguinte forma: 

 

§ 1º. Representantes do Poder Executivo Municipal, sendo: 

I - 1 (um) representante da Diretoria da Atenção Especializada; 

II - 1 (um) representante da Diretoria de Atenção Básica; 

III - 1 (um) representante da Vigilância Epidemiológica; 

IV - 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres; 

V - 1 (um) representante da equipe assistencial da Atenção Básica; 

VI- 1 (um) representante da equipe assistencial da Atenção Especializada; 

VII - 1 (um) representante da Diretoria de Assistência Farmacêutica. 

 

§ 2º. Representantes da sociedade civil, sendo: 

I - 1 (um) representante do Conselho Municipal de Saúde; 

II - 1 (um) representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(COMDEDICA); 

III - 1 (um) representante do Conselho Tutelar; 

IV - 1 (um) representante do Centro Obstétrico de hospitais locais; 

V - 1 (um) representante da UTI Neonatal de hospitais locais; 

VI - 1 (um) representante das instituições de ensino superior na área da saúde; 

VII - 1 (um) representante do Núcleo de Vigilância Hospitalar de hospitais locais; 

 

§ 3º. A coordenação do Comitê será exercida pela Secretaria Executiva, representada por um 

representante do Poder Executivo Municipal descrito no § 1º e Vigilância Epidemiológica. 

 

§ 4º. O comitê poderá ter sua composição ampliada temporariamente, por convocação unânime 

e formal dos membros permanentes; 

 

§ 5º. Constitui obrigação dos membros do Comitê a manutenção do sigilo e da 

confidencialidade no curso das investigações, sob pena de desligamento sumário do comitê; 

 

§ 6º. Cabe à SMS garantir a infraestrutura adequada para o funcionamento do Comitê; 

 

§ 7º. Os membros do Comitê serão indicados pelos titulares do órgão referidos neste 

documento. 

 

§ 8º. A coordenação do Comitê poderá solicitar assessoramento jurídico à PGM do município, 

bem como convidar outros membros para discussão de temas relevantes. 

 

Art. 3º.  São objetivos do Comitê municipal de investigação e prevenção de transmissão 

vertical: 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/20668144/art-1-da-lei-6685-08-sao-leopoldo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/20668144/art-1-da-lei-6685-08-sao-leopoldo


 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO 

Estado do Rio Grande do Sul 

São Leopoldo, Berço da Colonização Alemã  no Brasil. 

 

I - Preconizar a realização do teste rápido para HIV, Sífilis, hepatites B e C em todas as 

gestantes e suas parcerias, desde o primeiro contato com os serviços de saúde, em toda a rede 

assistencial; 

 

II - Garantir a oferta de teste rápido de HIV e Sífilis para todas as gestantes durante o trabalho 

de parto e para aquelas que evoluírem para o abortamento no Centro Obstétrico da Fundação 

Hospital Centenário; 

 

III - Assegurar que na atenção primária, secundária e terciária seja realizado o aconselhamento 

do caso e iniciado o tratamento o mais breve possível e/ou realizado encaminhamento para sua 

unidade de referência se resultados reagentes; 

 

IV - Preconizar que todos os profissionais envolvidos no diagnóstico, tratamento e 

acompanhamento das gestantes, parcerias sexuais e crianças expostas cumpram os protocolos 

estabelecidos pelo Ministério da Saúde, Estado e/ou Município; 

 

V - Notificar o descumprimento dos protocolos vigentes, referente aos agravos de transmissão 

vertical; 

 

VI - Investigar os casos de doenças/infecções de transmissão vertical para subsidiar 

intervenções, visando à eliminação destes agravos como problema de saúde pública no 

Município; 

 

VII - Preconizar que seja realizada a notificação de todos os casos, conforme normatização do 

Ministério da Saúde; 

 

VIII - Atestar que o nível de assistência hospitalar faça a contrarreferência do caso para as 

unidades de atenção básica em saúde do município para a manutenção do cuidado; 

 

IX - Propor e implementar normas e instrumentos legais que propiciem o controle da situação 

da transmissão vertical; 

 

X - Avaliar e monitorar o acompanhamento das gestantes com doenças/infecções de transmissão 

vertical residentes no Município, identificando a existência de possíveis dificuldades de acesso à 

assistência, insumos e cuidados multiprofissionais; 

 

XI - Avaliar e monitorar o acompanhamento dos recém-nascidos exposto a doenças/infecções 

de transmissão vertical, residentes no município, identificando a existência de possíveis 

dificuldades de acesso à assistência, insumos e cuidados multiprofissionais; 

 

XII - Auxiliar na formulação e implementação de políticas públicas e de ações para redução 

progressiva da transmissão vertical; 

 

XIII - Preconizar o acesso ao diagnóstico precoce e medidas profiláticas para prevenção da 

transmissão vertical; 

 

XIV - Fomentar a melhoria da qualidade na assistência das gestantes com doenças/infecções de 

transmissão vertical e dos recém-nascidos expostos; 

 

XV - Informar os gestores, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários sobre a 

situação destes agravos no Município; 

 

XVI - Divulgar experiências exitosas, na assistência à gestante com doenças/infecções de 

transmissão vertical e à criança exposta da rede de saúde de São Leopoldo. 
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Art. 4º. O Comitê terá funcionamento regulado por regimento interno, devendo ser aprovado 

por maioria absoluta de seus membros. 

 

Art. 5º. O Comitê reunir-se-á, periodicamente ou por convocação extraordinária, em 

conformidade com as necessidades. 

 

Art. 6º. A participação no Comitê será considerada função de relevância pública honorífica e 

não remunerada. 

 

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo, ..................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


