
Projeto de lei - e5epbu4e

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho NP: e5epbu4e
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
22/06/2016
Projeto de lei nº 289/2016
Protocolo nº 3033/2016
Processo nº 648/2016
 

Autor: Dep. Nininho

Dispõe sobre a "Semana do Check-Up Juvenil"
na rede Pública Estadual de saúde e dá outras
providências.

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 - Fica criada a "Semana do Check-Up Juvenil" na rede Pública de Saúde do Estado do Mato Grosso,

a ser realizada todos os anos na última semana do mês de março.

Parágrafo único - A "Semana do Check-Up Juvenil" será direcionada aos pacientes com idade entre 10 a 18

anos e terá como objetivo alertar para a necessidade de realização de exames preventivos com intuito de

detectar distúrbios como o colesterol alto, diabetes, problemas de coração, disfunções renais, hipertensão,

oftalmológicos e otorrinolaringológicos.

Art. 2º - A finalidade da "Semana do Check-Up Juvenil" é identificar doenças e fatores de riscos em estágios

iniciais.

Art. 3º - Quando detectado algumas das doenças previstas no parágrafo único do art. 1º desta Lei, deverá o

profissional médico fazer encaminhamento aos órgãos competentes de atendimento à saúde pública para o

início de tratamento, bem como a imediata comunicação aos pais ou responsáveis.

Art. 4º - A "Semana do Check-Up Juvenil" terá ampla divulgação na imprensa, com esclarecimentos à

comunidade em geral sobre a importância da prevenção de doenças e os tratamentos adequados, inclusive,

por meio de cartazes que deverão ser afixados nos postos de saúde, escolas e demais órgãos públicos

estaduais.

Art. 5º - As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias,

suplementadas, se necessário.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei objetiva a prevenção de doenças nas crianças e jovens, o que ocasionará na
melhora significativa na qualidade de vida da população e reduzirá sensivelmente os gastos dos cofres
públicos com o tratamento de uma doença que poderia ter sido tratada no seu surgimento.

Atualmente, devido à falta de segurança, as crianças e adolescentes se restringem a ficar em casa,
contribuindo para o sedentarismo e péssimos hábitos alimentares, típicos da população jovem do século XXI.

Assim, é notório que a saúde fica cada vez mais suscetível a doenças coronárias, diabetes entre outras.

Importante ressaltar que os distúrbios oftalmológicos e otorrinolaringológicos correspondem por grande parte
do mau comportamento de crianças e jovens em sala de aula, vez que eles não conseguem fazer a ligação
de seus distúrbios com a ocorrência de um problema de audição ou visão, ou até mesmo podem sentir
vergonha de dizer que não vêem ou ouvem.

Nesse sentido é que a presente lei terá o escopo de evitar desajustes e corrigir fatores de riscos que levam
ao surgimento de doenças, premissa da medicina preventiva, que ultimamente levam milhares de pessoas a
óbito.

Atualmente são gastos bilhões de reais pelos cofres públicos em tratamentos de saúde que poderiam ser
evitados com a prevenção.

Pelas razões expostas, apresentamos a presente proposição, para cuja aprovação, contamos com o apoio
dos Nobres Pares.
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