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Altera a Lei n. 10.116, de 11 de junho de 2014,
que cria a Política Estadual de Saúde Bucal

        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 acrescentado o parágrafo único ao art. 3º da Lei n. 10.116, de 11 de junho de 2014, o qual
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º (...).

(...).

Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso VI, terão prioridade de atendimento,
entre outros casos, os usuários portadores de deficiência e os diagnosticados com
hanseníase”.

        Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

Como bem se observa do texto em comento, a vertente propositura tem por finalidade estabelecer algumas
prioridades legais de atendimento no âmbito dos serviços públicos de saúde bucal/odontológico em nosso
Estado.

A priorização de atendimento dos usuários portadores de deficiência é lógica, mormente por já ser
estabelecida em outros diplomas legais, a exemplo do Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Entretanto, não se observa a mesma gama de proteção legal aos usuários dos serviços públicos
diagnosticados com hanseníase, sendo esta, pois, a razão maior deste projeto de lei.

A priorização que ora se pretende estabelecer em relação às pessoas hansênicas é de suma importância para
a saúde destas, vez que o diagnóstico precoce de infecções odontogênicas tem o condão de evitar possíveis
crises decorrentes da aludida patologia que acarretam deformações permanentes no corpo do enfermo,
conforme bem detalhado pela professora da UFMT Denise da Costa Boamorte Cortela na inclusa reportagem
veiculada pelo site 24HorasNews.

Ao ponto, não podemos perder de vista que a via oral é a principal porta de entrada dos microrganismos da
hanseníase, sendo que na maioria das vezes os primeiros sintomas desta doença aparecem na boca.

De acordo com o bem consignado na segunda reportagem anexa a esta propositura, “uma vez infectada, a
mucosa bucal precisa de cuidados redobrados para auxiliar no tratamento da doença”.

Esse o quadro, evidenciado, portanto, a necessidade de se também priorizar o atendimento nos serviços
públicos de saúde bucal aos usuários diagnosticados com hanseníase.

Desta feita, em face do exposto, sem maiores delongas, espero contar com o apoio dos nobres Pares para a
aprovação da presente matéria. 
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