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Institui a Semana de Conscientização sobre o
Transtorno Afetivo Bipolar (TAB) e da 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 instituído no calendário oficial de eventos do Estado de Mato Grosso, a Semana de
Conscientização sobre o Transtorno Afetivo Bipolar (TAB), destinada a toda a população e
amplamente divulgada em toda a rede pública e privada de saúde do Estado.

Paragrafo único. A semana de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada anualmente na
segunda semana de setembro.

Art.2º A Semana de Conscientização sobre o Transtorno Afetivo Bipolar (TAB), tem como objetivo
levar a conhecimento publico os sintomas e tratamento da aludida doença.

Art.3º O Poder Executivo poderá firmar convênios e parcerias com entidades sem fins lucrativos e
demais instituições que tratem do tema, com vistas a implementar atividades, palestras e afins para
que se alcance os objetivos instituídos por esta Lei.

         Art.4°Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei tem como objetivo instituir uma semana de conscientização sobre o Transtorno
Afetivo Bipolar (TAB).

A bipolaridade é pouco difundida e muitas vezes confundida com outras doenças, principalmente pela falta
de conhecimento sobre o assunto. O transtorno Afetivo Bipolar vai além da mudança brusca do humor, os
estudos mostram que 4% da população adulta sofre com este transtorno.

A doença apresenta tipos diferentes:

Transtorno bipolar tipo 1: pacientes apresentam pelo menos um episódio maníaco e períodos de depressão●

 profunda. Antigamente, o transtorno bipolar do tipo 1 era chamado de depressão maníaca
Transtorno bipolar tipo 2: pacientes nunca apresentaram episódios maníacos completos. Em vez disso,●

elas apresentam períodos de níveis elevados de energia e impulsividade que não são tão intensos como os
da mania (chamado de hipomania). Esses episódios se alternam com episódios de depressão.
Uma forma leve de transtorno bipolar chamada ciclotimia envolve oscilações de humor menos graves.●

Pessoas com essa forma alternam entre hipomania e depressão leve. As pessoas com transtorno bipolar
do tipo II ou ciclotimia podem ser diagnosticadas incorretamente como tendo apenas depressão.

A proposta apresentada pelo projeto, salienta a necessidade de divulgação dos sintomas e tratamentos,
buscando melhor qualidade de vida para aqueles que sofrem do transtorno e também os que o cercam.

Pelas razões acima expostas, conto com o apoio dos nobres colegas para aprovação do projeto de lei.
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