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Dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de
exame de Ecocardiograma nos recém-nascidos
portadores de Síndrome de Down no Estado de
Mato Grosso e adota 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:

Artigo 1° - Todas as crianças recém-nascidas portadoras de Síndrome de Down no Estado de Mato Grosso
devem ser submetidas ao exame de ecocardiograma.

Artigo 2° - Fica garantida a realização do referido exame em todos os estabelecimentos de saúde públicos
ou privados credenciados ao Sistema Único de Saúde – SUS, mediante prescrição médica previamente
autorizada pelo gestor.

Artigo 3° - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão a cargo do orçamento anual do Estado
de Mato Grosso.

Parágrafo único - Estes exames não farão parte da Cota-única já preexistente de realização do SUS, deverá
receber novo aporte financeiro, autorizado, se necessário, crédito suplementar.

Artigo 4° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A Síndrome de Down é caracterizada pela presença de 47 cromossomos em suas células em vez de 46,
como a maior parte da população, e ocorre no momento da concepção. Pessoas com essa síndrome têm
características típicas como olhos oblíquos, rosto arredondado, mãos menores com dedos mais curtos,
pregas palmar única e orelhas pequenas; além de estarem mais propensas a uma maior incidência de
doenças, como a diminuição do tônus muscular responsável pela língua protusa, dificuldades motoras,
atraso na articulação da fala e, em 50% dos casos, cardiopatias e problemas de vista.

Estas doenças cardíacas congênitas representam as principais causa de mortalidade nos primeiros anos de
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vida. Na população geral, o índice de doenças cardíacas congênitas não chega a 1%.

Atualmente no país existem aproximadamente 300 mil pessoas com síndrome de down, segundo dados do
IBGE. A inclusão dessas pessoas na vida escolar e profissional aumenta sua possibilidade de
desenvolvimento, além de reforçar para a sociedade a necessidade de respeito às diferenças, quaisquer que
sejam.

O presente projeto de lei apresentado vai ao encontro dos anseios da sociedade, diante da realidade das
crianças Down que correm o risco de nascer com algum problema cardíaco congênito e quando
diagnosticado no coração do bebê nos primeiros 30 dias de vida, proporciona a ele o direito a vida pela cura.

O ecocardiograma torna possível avaliar as condições cardiovasculares do recém-nascido e encaminhá-lo ao
Serviço de Estimulação e Habilitação, composto por fisioterapia, fonoterapia e terapia ocupacional e
atualmente as mães aguardam um longo tempo nas filas para conseguir realizar o exame em seus bebês, e
quando se tem o diagnóstico, imediatamente a criança é encaminhada para tratamento com cardiologista.

Sem o diagnóstico precoce de cardiopatias, a criança portadora da Síndrome de Down, além dos riscos da
própria doença cardiológica da perda de peso e das complicações possíveis, fica também impossibilitada de
realizar todo o processo de estimulação e habilitação necessários ao desenvolvimento saudável da criança.
Quanto maior o tempo da espera, menos qualidade e a expectativa de vida.

Ademais, o projeto trata da proteção da saúde, bem como das pessoas com deficiência, atendendo aos
dispostos no artigo 24, XII, parte final, e XIV, da Constituição Federal, haja vista que compete à União, aos
Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre as referidas matérias.

Com estas ponderações, submeto o presente projeto de lei à apreciação dos nobres pares contando com
indispensável apoio à aprovação da matéria, pois o mérito do projeto está em resguardar a saúde de todas
as crianças recém-nascidas com Síndrome de Down no Estado de Mato Grosso, submetendo-as ao exame
de ecocardiograma – “Direito à Vida!”.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 04 de Julho de 2017

 

Wagner Ramos
Deputado Estadual
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