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Autoria: Ver. Prof. Rafael Barros 

 

Ao Sr.  

EDMUNDO NUNES DOURADO 

Presidente da Câmara Municipal de Formosa 

 

 

1. Senhor Presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos regimentais, a 

presente Indicação, a ser encaminhada ao Sr. ERNESTO GUIMARÃES ROLLER, Prefeito 

Municipal, dispor sobre a garantia da realização do exame de cariótipo em todos os recém-

nascidos que apresentarem sinais indicativos da Síndrome de Down, nos hospitais e 

maternidades particulares de Formosa-GO. 

 

 

Câmara Municipal de Formosa, 10 de Outubro de 2018. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Vereador 

 

JUSTIFICATIVA 

 A síndrome de down ou trissomia 21 origina-se de um acidente genético que 

ocorre em todo o mundo, afetando 01 em cada 600/800 nascidos vivos. Pessoas com síndrome de 

down com freqüência apresentam características como hipotonia, comprometimento intelectual, 

alterações anatômicas e fisiológicas peculiares à síndrome que podem afetar o seu 

desenvolvimento físico e cognitivo de maneiras e intensidades variadas. 

 Sinais cardinais da síndrome de down: perfil achatado, reflexo de Moro diminuído 

ou ausente, hipotonia, hiperflexibilidade das articulações, fendas palpebrais oblíquas, pele 

redundante na nuca, displasia da falange média de 5º quirodáctilo, orelhas pequenas e 

arredondadas, prega palmar única, displasia da pelve (raios-X). 

 Desta maneira, o acompanhamento clínico periódico é fundamental, pois metade 

das crianças Síndrome de Down apresenta cardiopatia. O diagnóstico é feito pelo cariótipo.  

 Portanto, esta propositura tem como objetivo garantir aos recém-nascidos um 

diagnóstico preciso e célere, para que as famílias comecem o tratamento o quanto antes, pois 

essas crianças quando bem estimuladas alcançam um melhor potencial.  

 Ante o exposto, peço aos pares a aprovação desta matéria            
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