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Dispõe  sobre  a  d i sponib i l i zação  do
fornecimento de acido fólico para gestantes e
mulheres em idade fértil, no âmbito do Estado
do Mato Grosso.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º - As unidades de Saúde públicas do Estado do Mato Grosso disponibilizarão gratuitamente, por
indicação médica, a suplementação medicamentosa de ácido fólico a gestantes e mulheres em idade fértil,
para a prevenção de má-formação fetal.

Art. 2º O poder Público promoverá campanhas educativas para a divulgação da importância da
suplementação medicamentosa de ácido fólico antes e durante a gravidez.

Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e devendo ser regulamentada na forma do artigo
38-A da Constituição do Estado de Mato Grosso. 
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JUSTIFICATIVA

A boa alimentação é fundamental para o desenvolvimento saudável do ser humano. Os mais variados
nutrientes são necessário para a manutenção do equilíbrio de nosso organismo, também denominado
“homeostase", tais afirmações são hodiernamente, incontestes dado o número de estudos científicos que as
corroboram.

Existe ainda hoje, no entanto, um nutriente em específico cuja ingestão é muitas vezes negligenciada,
especialmente no período gestacional: o ácido fólico. Ocorre que tal vitamina, além de muito importante para
o organismo adulto, é vital para o desenvolvimento saudável daqueles que não podem controlar a própria
alimentação: os que ainda sendo gestados.

O ácido fólico então é capaz de prevenir defeitos neurológicos irreversível, iniciados nos primeiros estágios
gestacionais, que podem acarretar inúmeras malformações e doenças, tais como: anencefalia, espinha bífida,
fissura labial, autismo e até câncer. Essas patologias podem ser evitadas pela ingestão da dose adequada
da vitamina do complexo B.

Ressalte-se também que se tratan de doenças graves. No caso da anencefalia, por exemplo, em inúmeros
casos o bebê vem a óbito logo após o parto.

Sabe-se que existe resolução da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária determinando a fortificação de
farinhas pela adição do ácido fólico. Porém, apesar de já ter apreciado a matéria no bojo de outras
proposições, o Poder Legislativo ainda não regulamentou esta questão, que pode concretamente salvar
vidas e evitar prejuízos de toda sorte a crianças e aos pais.

Postula-se que a prescrição de ácido fólico seja feita por profissional habilitado para cuidar da saúde humana,
pois super dosagem também é prejudicial a saúde, pois em super dosagem pode aumentar a frequência de
crises convulsivas em indivíduos epiléticos e pode piorar a lesão neurológica nos indivíduos com deficiência
de vitamina B.
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