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Institui  a  Semana  de  Conscientização  sobre
transtorno de ansiedade generalizada - TAG, no
no calendário oficial de eventos 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. 1º Fica instituída, no calendário oficial de eventos do Estado de Mato Grosso, a
Semana de Conscientização sobre transtorno de ansiedade generalizada - TAG.

Art. 2º As atividades realizadas na Semana Estadual instituída na presente lei serão
concentradas na 1ª semana de dezembro, como forma de instruir a população sobre a
aludida enfermidade.

Art. 3º O Poder Executivo, por meio de seus órgãos competentes, poderá regulamentar a
programação a ser desenvolvida durante a Semana instituída por esta Lei como:
palestras, seminários e outras atividades que possam ser desenvolvidas com a finalidade
de alcançar os objetivos previstos nesta Lei.

Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de dotações
orçamentárias próprias.

Artigo 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Ansiedade é uma reação normal diante de situações que podem provocar medo, dúvida ou
expectativa. É considerada normal a ansiedade que se manifesta nas horas que antecedem
uma entrevista de emprego, a publicação dos aprovados num concurso, o nascimento de um
filho, uma viagem a um país exótico, uma cirurgia delicada, ou um revés econômico. Nesses
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casos, a ansiedade funciona como um sinal que prepara a pessoa para enfrentar o desafio e,
mesmo que ele não seja superado,  favorece sua adaptação às novas condições de vida.

O transtorno da ansiedade generalizada (TAG), segundo o manual de classificação de doenças
mentais (DSM.IV), é um distúrbio caracterizado pela “preocupação excessiva ou expectativa
apreensiva”, persistente e de difícil controle, que perdura por seis meses no mínimo e vem
acompanhado por três ou mais dos seguintes sintomas: inquietação, fadiga, irritabilidade,
dificuldade de concentração, tensão muscular e perturbação do sono.

É importante registrar também que, nesses casos, o nível de ansiedade é desproporcional aos
acontecimentos geradores do transtorno, causa muito sofrimento e interfere na qualidade de
vida e no desempenho familiar, social e profissional dos pacientes.

Os sintomas podem variar de uma pessoa para outra. Além dos já citados (inquietação, fadiga,
irritabilidade, dificuldade de concentração, tensão muscular) existem outras queixas que podem
estar associadas ao transtorno da ansiedade generalizada: palpitações, falta de ar, taquicardia,
aumento da pressão arterial, sudorese excessiva, dor de cabeça, alteração nos hábitos
intestinais, náuseas, aperto no peito, dores musculares.

Segundo os especialistas, no mês de dezembro, com a chegada do final de ano, a ansiedade
dos portadores de TAG aumenta exponencialmente, pois os mesmos analisam tudo o que foi
feito durante o ano, o que ainda precisa ser realizado e, junto a isso, ainda há a necessidade de
estar com a família, de comprar presentes, de fazer a ceia entre outros. São muitas cobranças e
responsabilidades para um só mês e, é claro, que diante de tantas atribuições a ansiedade
também bate à porta, por esta razão é importante que a semana de conscientização ocorra
sempre no mês de dezembro.

O tratamento do TAG inclui o uso de medicamentos antidepressivos e/ou ansiolíticos, sob
orientação médica, e a terapia comportamental cognitiva. O tratamento farmacológico
geralmente precisa ser mantido por seis a doze meses depois do desaparecimento dos
sintomas e deve ser descontinuado em doses decrescentes.

Ademais o transtorno de ansiedade figura entre as quatro causas mais frequente de
afastamento do trabalho, segundo dados de 2013 do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

As estimativas da OMS (Organização Mundial da Saúde) não são animadoras. Na próxima
década, a doença será a mais comum no mundo, ultrapassando moléstias cardiovasculares e
câncer.

O Brasil tem poucas políticas públicas para prevenir e tratar esse e outros transtornos mentais.
O gargalo vai da falta de rede primária de prevenção à escassez de psicólogos e psiquiatras no
sistema público e ao déficit de leitos psiquiátricos de emergência para pacientes em surto.

Aliado aos medicamentos e à terapia é necessário uma mudança de estilo de vida. Por isso, um
dos passos para tratar o TAG é olhar mais para si mesmo, sair de zonas de conflitos que
possam potencializar a ansiedade, ter mais momentos de autocuidado, hobbies, que seja
qualquer coisa que te faz bem pode ajudar.

Desta forma, proponho esse projeto de lei com o objetivo de ajudar pessoas, que assim como
eu, sofrem dessa síndrome moderna. Segundo a OMS, o Brasil é o país com a maior taxa de
pessoas com transtornos de ansiedade no mundo, sendo que 9,3% dos brasileiros têm algum
transtorno de ansiedade.

O diagnóstico dessa doença, inclusive, foi determinante para mudar meu hábitos de vida, e
deixar a vida pública para cuidar da minha saúde, diminuindo o ritmo de atividades intensas.

Em face do exposto, haja vista a relevância da proposta, submeto o presente projeto de lei à
apreciação dos nobres parlamentares, contando com o imprescindível apoio para a sua
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aprovação.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 13 de Março de 2018

 

Wancley Carvalho
Deputado Estadual
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