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Institui no âmbito do Estado de Mato Grosso, a
Semana Estadual “Respira Bem Melhor 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 a Semana Estadual Respira Bem Melhor Mato Grosso, a ser realizada anualmente, no
período de 21 a 28 de junho.

Art. 2º A Semana Respira Bem Melhor Mato Grosso tem como finalidade a conscientização da população
mato-grossense e a prevenção das doenças respiratórias no Estado de Mato Grosso.

Parágrafo Único: Nesta semana serão desenvolvidas ações de promoção à saúde, prevenção e controle das
doenças respiratórias.

Art.3º Esta data passa a integrar o Calendário de Eventos do Estado do Mato Grosso.

Art.4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

As doenças respiratórias crônicas representam um grave problema de saúde pública, sendo a terceira causa
de mortalidade por doença no Brasil, ficando atrás apenas dos problemas cardiovasculares e dos cânceres.

A incidência de doenças alérgicas respiratórias, como rinite e asma, também vem aumentando
gradativamente. Nos últimos 20 anos, segundo o Ministério da Saúde, este aumento atingiu 40%. No Brasil,
por exemplo, são em média oito mortes por dia por complicações relacionadas à asma ou 2.500 óbitos ao
ano.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), existem no mundo cerca de 300 milhões de
asmáticos, 210 milhões de pessoas acometidas pela DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica) e 100
milhões sofrem de apneia do sono. Além disso, a cada ano, oito mil novos casos de tuberculose são
registrados no Brasil, um dos países recordistas em casos da doença.

A educação é fundamental para o cuidado das doenças respiratórias e deve integrar todas as fases do
atendimento ambulatorial e hospitalar. Devem-se levar em conta aspectos culturais, informações sobre a
doença, incluindo medidas para redução da exposição aos fatores desencadeantes, e adoção de plano de
autocuidado baseado na identificação precoce dos sintomas.

No Estado de Mato Grosso o período de estiagem com o clima seco, acrescido do alto índice de queimadas,
aumentam ainda mais os problemas de doenças respiratórias causando superlotação dos serviços
hospitalares.

Neste diapasão, o presente Projeto de Lei tem como finalidade estimular os  órgãos públicos e as instituições
da sociedade civil organizada a desenvolverem ações no sentido de conscientizar a população sobre a
necessidade de prevenção das doenças respiratórias.

A data de 21 de junho foi escolhida para iniciar a semana porque este é o Dia Nacional de Comate a Asma,
uma das doenças respiratórias de maior incidência no Estado e também por marcar o início do período de
seca no nosso Estado.
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