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JUSTIFICATIVA 

 

O presente projeto de Lei objetiva a implementação da FOTOTERAPIA 

MEDICAMENTOSA em toda Rede Municipal de Saúde como medida auxiliar 

e/ou alternativa no tratamento clínico da população. 

 

Fruto do avanço tecnológico, a FOTOTERAPIA MEDICAMENTOSA 

consiste na utilização da luz para fins terapêuticos, com vistas ao tratamento 

medicinal, baseado na interação de sua irradiação eletromagnética com os 

tecidos biológicos. 

 

Hodiernamente, com o desenvolvimento da microeletrônica, conseguiu-

se criar, por exemplo, pequenos diodos emissores de luz (LED – Light Emitting 

Diode) capazes de emitir grandes intensidades luminosas, produzindo uma 

banda de espectro eletromagnético que bioestimula as células, promovendo a 

regeneração e o reparo dos tecidos conjuntivos, com atividade anti-inflamatória, 

inclusive passível de ser utilizada em conjunto com outros métodos de 

tratamento hábeis a auxiliar o processo cicatricial e, infecções. 

 

Desta feita, recomendada para diversas áreas da saúde, tais como a 

medicina, fisioterapia, enfermagem, podologia, odontologia, estética, terapia e 

acupuntura, cirurgia, centro de queimados, a FOTOTERAPIA 

MEDICAMENTOSA traduz-se em procedimento não invasivo, que, 

minimizando o uso de medicamentos, estimula a autorregularização do nosso 

organismo, acelerando etapas de reparação tecidual (cicatrização), aumento da 

circulação superficial, diminuição da dor, inflamação e do tempo de tratamento 

e internação, auxiliando na recuperação e prevenção da fadiga muscular, dentre 

outros benefícios. 
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Trata-se, portanto, de moderna e importante ferramenta terapêutica, 

inclusive chancelada pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), 

comumente indicada, por exemplo, no tratamento auxiliar do chamado pé 

diabético, escaras de decúbito, úlcera de pressão, feridas cirúrgicas, distensões 

musculares, artrites, artroses, tendinites, algias de toda ordem, etc. 

  

Assim, além de apresentar baixo custo relativo e quase nenhum efeito 

colateral e/ou contraindicação, a implementação da FOTOTERAPIA 

MEDICAMENTOSA certamente trará inúmeros benefícios à população, 

coadunando-se com preceito constitucional inserto no artigo 196 da 

Constituição Federal, abaixo reproduzido: 

  

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” 

 

  Por essas razões, diante da relevância e do sumo interesse público, 

submetemos à Douta apreciação de Vossas Excelências o presente projeto de 

Lei, confiando no necessário apoio para sua aprovação de forma unanime. 

 

 

São José dos Campos, 09 de junho de 2021. 

 

FABIÃO ZAGUEIRO  

VEREADOR (SD) 

 

 

 


