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TORNA  OBRIGATÓRIA  A  DIVULGAÇÃO  DO
TEXTO DA LEI Nº 13.438/2017 NOS HOSPITAIS,
MATERNIDADES  E  LABORATÓRIOS  DO
ESTADO  DE  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. 1° Ficam obrigados a divulgar o texto da Lei nº 13.438/2017, todos os hospitais, maternidades e
laboratórios do Estado de Mato Grosso.

Parágrafo único A Lei nº 13.438 de 26 de abril de 2017 acrescentou o parágrafo 5º ao artigo 14, do Estatuto
da Criança e do Adolescente, com a seguinte redação: [...] §5º- É obrigatória a aplicação a todas as crianças,
nos seus primeiros dezoito meses de vida, de protocolo ou outro instrumento construído com a finalidade de
facilitar a detecção, em consulta pediátrica de acompanhamento da criança, de risco para o seu
desenvolvimento psíquico."

Artigo 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.   
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Mauro Savi
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

O diagnóstico precoce do Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um dos pontos-chave para o
desenvolvimento da criança. Por isso, a sanção da Lei n° 13.438 foi tão comemorada por especialistas da
área. A nova legislação torna obrigatória a adoção de protocolos padronizados para a avaliação de riscos ao
desenvolvimento psíquico de crianças de até 18 meses de idade no Sistema Único de Saúde (SUS). A
norma deverá ser aplicada a partir de outubro deste ano.

O transtorno do espectro autista, popularmente conhecido como autismo, é caracterizado por déficits e
dificuldades na comunicação e interação social, associados a interesses e atividades restritas e circunscritas.
Suas características podem ser detectadas nos primeiros anos da infância. Quanto mais precoce for o
diagnóstico, mais rápido o tratamento poderá ser iniciado, possibilitando resultados positivos mais
expressivos, uma vez que a velocidade de formação de conexões cerebrais e a neuroplasticidade estão na
fase de maior desenvolvimento, fundamental para que haja a remissão de muitos sintomas ou até a cura de
algumas doenças psíquicas e mentais.

O TEA pode ser associado com deficiência intelectual, dificuldades de coordenação motora e de atenção e,
às vezes, as pessoas com autismo têm problemas de saúde física, tais como sono e distúrbios
gastrointestinais e podem apresentar outras condições como síndrome de déficit de atenção e hiperatividade,
dislexia ou dispraxia. Na adolescência podem desenvolver ansiedade e depressão.

Algumas pessoas com TEA podem ter dificuldades de aprendizagem em diversos estágios da vida, desde
estudar na escola, até aprender atividades da vida diária, como, por exemplo, tomar banho ou preparar a
própria refeição. Algumas poderão levar uma vida relativamente “normal”, enquanto outras poderão precisar
de apoio especializado ao longo de toda a vida. O autismo é uma condição permanente, a criança nasce
com autismo e torna-se um adulto com autismo.

As pessoas com autismo podem ter alguma forma de sensibilidade sensorial. Isto pode ocorrer em um ou em
mais dos cinco sentidos – visão, audição, olfato, tato e paladar – que podem ser mais ou menos
intensificados. Por exemplo, uma pessoa com autismo pode achar determinados sons de fundo, que outras
pessoas ignorariam, insuportavelmente barulhentos. Isto pode causar ansiedade ou mesmo dor física.
Alguns indivíduos que são sub sensíveis podem não sentir dor ou temperaturas extremas. Algumas podem
balançar rodar ou agitar as mãos para criar sensação, ou para ajudar com o balanço e postura ou para lidar
com o stress ou ainda, para demonstrar alegria.

As pessoas com sensibilidade sensorial podem ter mais dificuldade no conhecimento adequado de seu
próprio corpo. Consciência corporal é a forma como o corpo se comunica consigo mesmo ou com o meio.
Um bom desenvolvimento do esquema corporal pressupõe uma boa evolução da motricidade, das
percepções espaciais e temporais, e da afetividade.

Hoje a prevalência do espectro autista é de um bebê para cada 88 em todo o mundo. Por ser uma
combinação de fatores genéticos com ambientais, a incidência em todos os continentes é semelhante. O
TEA afeta, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, cerca de 70 milhões de pessoas no mundo e
02 milhões no Brasil.

Diante do exposto, certo de que esta Casa de Leis manterá sua tradição de ser sensível às causas sociais e
humanas, e sabedores de que para exercer a plena cidadania, o conhecimento e a informação são
fundamentais, apresento referida matéria esperando contar com o apoio de meus Nobres Pares em seu
regular trâmite, efetiva aprovação e ulterior aplicabilidade.
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