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PROJETO DELEI N" o4 DE 2019.
CAIÚARÁ MUIJICIPÂI. DE C
Rec 1_ial_

ÁscÁyEL

/(9(Ptoponentcs: \reteador Policial Madril/PNÍB) e

Protoco/o

Institui a "Semana da Conscienuzação e Ptevenção
a Síndrome dc i\bstinência Neonatal" no
Calendário Oficial de Eventos do Município de

Cascavel.

À Câmara Municipal de Cascavel, Estado do Paraná, aptova:

Art. 1" Esta Lei institui, no Calendádo Oficial de Eventos do Município de

Cascavel, a "Semana de prevençào e combate a Sínclrome de Âbsunência Neonatal".

Parágrafo único, A Semana à que se tefere o c,:tput deste attigo setá rcalu'acla na

última semana do mês de setembto de cada ano.

Att. 2" Esta Lei cnua em vigot na data de sua publicação oficial.

Palácio José Neves F'otmighieri, 67" anivetsátio de Cascavel.

Cascavel, 9 de janeiro de 2019.

f r--i.,'::i
Policial Madril
Vetead«rt/Pi\ÍB

Â Síndrome de Âbstrnência Neonatal trata-se cle uma cloenca que ocorre quando o bebê
nasce com sintomas dc abstinência pot conta do uso de determinadas substâncias pelâ mãe durante
a gra.vid,ez. Âlgumas das principais drogas que causam â síndrome de abstinência neonatal sào a
metarlona, os opiáceos e a hetoína.

Â prevenção da síndrome de abstinência neonatal se dá na conscieniztçào das mães dos
hábitos quc se deve tet dr.rÍante â gravidez. Porém, quando falamos em mães que são viciadas, a

qucstão fica mais séria, pois a internação dessas mulheres mütas vezes é necessária para que o bebê
não corm riscos maiores como o aborto ou a má formação dos órgãos, por exemplo. Em países
mais pobtes esse problema se torna múto maior, já que existem diversas outtas qucstões soci.ais

envoh'idas.

um tÍatamcnto com remédios quc a mulher ptecisou fazer.
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J u s tiÍicativa:

É importantc lcmbtar que nem scmpte as ingestôcs dessas drogas sc dào ao fato de set um
r''ício ou de maus hábitos da màc, pois esse problcma também podc ocoÍÍeÍ poÍ conta de
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Estima-se que efltre 55ok c 94o/o dos bebês que nascem de mães que usaram esse tipo de

substância dutante a grar"ide z tenha a síndrome dc abstrnência nconatal no mundo todo. Â média
no Brasil é de 76 casos ao ano, números altos e assustadores.

Portanto quando falamos de síndrome de abstinência neonatal, estamos falando de

um problcma social e que muitas vezes pode ser um tabu, e fazcr com que as mâcs admium que
usaram dcterminadas substâncias dwantc a gravidez pode scr algo dificil, até mcsmo poÍ questôes
legai, ou seja, importante se faz a conscientizaçào e ptcvenção das màcs, no sentido de alertá-las
sobte os hábitos que se deve tet durante a gra'ul,dez..

Sendo o que tínhamos para o rnomeflto, contamos com o apoio dos nobtes Pares.
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