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JUSTIFICATIVA - PL 0483/2018 
A presente propositura visa impedir um diagnóstico tardio e o desconhecimento prévio 

dos recém-nascidos e crianças com Síndrome de Down, ajudando assim a garantir a 
identificação e o atendimento precoce, facilitando as ações para o estímulo mais rápido e maior 
oportunidade de desenvolvimento futuro. 

De acordo com o projeto down.org.br hoje, no mundo inteiro, a cada minuto, nascem 18 
bebês com problemas de formação, o que significa 9,8 milhões de bebês por ano. A Síndrome 
de Down, na área das síndromes genéticas, é a de maior incidência: 91%. No Brasil, estima-se 
que, entre crianças, adolescentes e adultos, já tenhamos uma população de portadores da 
Síndrome de Down que esteja perto de 300 mil pessoas. A maioria, claro, é carente, pobre, 
sem orientação, sem informação, sem condições de frequentar clínicas de estimulação precoce 
(são raras no Brasil) ou escolinhas especializadas (mais raras ainda). 

Em geral, as crianças com síndrome de Down são menores em tamanho e seu 
desenvolvimento físico e mental são mais lentos do que o de outras crianças da sua idade 

É importante destacar que a síndrome de Down não é uma doença, e sim uma 
condição inerente à pessoa. Portanto não se deve falar em tratamento ou cura. Entretanto, 
como esta condição está associada à propensão ao desenvolvimento de algumas doenças, 
questões de saúde devem ser observadas desde o nascimento da criança. 

A intensidade de cada um desses aspectos varia imensamente de pessoa para pessoa 
e não há relação entre as características físicas e um maior ou menor comprometimento 
intelectual. Vale ressaltar que não existem graus de síndrome de Down. O desenvolvimento 
está intimamente relacionado ao estímulo e incentivo que recebem, sobretudo nos primeiros 
anos de vida. 

Devido a importância do projeto, peço aos Nobres Pares a aprovação do mesmo. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 06/09/2018, p. 82 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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