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Dispõe sobre o oferecimento, na Rede Pública,
Privada e Filantrópica de saúde do Estado de
Mato Grosso, de prioridade no atendimento de
pais e cuidadores de pessoas com Transtorno
de Espectro Autista (TEA).

        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 – O Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, fica responsável por garantir aos pais
e/ou cuidadores de pessoas com  Transtorno de Espectro Autista (TEA) atendimento na Rede Pública,
Privada e Filantrópica de saúde de forma prioritária, desde que comprovado mediante a Carteira de
Identificação do Autista (CIA).

Parágrafo único – Para os efeitos desta lei, compreende-se o autismo como um distúrbio do desenvolvimento
do sistema nervoso que afeta o relacionamento com as pessoas e com o ambiente, o qual se inclui num
conjunto de transtornos denominado espectro autista.

Art. 2º – As avaliações e exames deverão ocorrer de forma continuada e periódica, de modo a garantir maior
eficácia no atendimento público de saúde.

Parágrafo único – O tratamento previsto neste artigo deverá ocorrer em unidade de saúde localizada o mais
próximo possível da residência do paciente.

Art. 3º – Além do tratamento médico, a Secretaria de Estado de Saúde deverá oferecer apoio psicológico,
psiquiátrico e social, quando necessário, de modo a minimizar o sofrimento a que possam estar sujeitas.

Art. 4º – O Poder Executivo regulamentará esta lei.

Art. 5º – As despesas decorrentes desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA
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O autismo, também chamado de transtorno do espectro autista (TEA), é uma síndrome que se apresenta
geralmente na infância, levando a dificuldade de interação social, déficit de comunicação social e padrões
inadequados de comportamento, frequentemente associados a dificuldades de aprendizado. Pode acometer
cerca de uma em cada cem crianças, segundo alguns estudos, com manifestações que podem ser bastante
diferentes entre um paciente e outro.

Trata-se de uma síndrome de grande relevância, pela sua alta frequência e gravidade das limitações
associadas. A proposta de oferecer preferência de atendimento aos pais e/ou cuidadores é certamente nobre,
uma vez que os autistas geralmente possuem dificuldade em permanecer por longos períodos em ambientes
estranhos ao seu cotidiano. A preferência, nesses casos, traria mais conforto para eles e sua família, tendo
em vista que muitas vezes negligenciam da própria saúde para cuidar deles.

A preocupação com a saúde dos pais se deve ao fato de que muitos estudos mostram que eles têm mais
problemas psiquiátricos e emocionais do que pais de crianças típicas. Os pais de crianças autistas podem ter
um risco maior de sofrer de transtornos de ansiedade, transtornos de humor e sintomas obsessivos. Os
sintomas de ansiedade neles foram relacionados em parte à sobrecarga de cuidar da criança autista.

Pelas razões expostas e tendo em vista o cumprimento das atribuições deste Parlamentar, apresento a
presente indicação para análise e apreciação dos Nobres pares, para que Vossas Excelências ao final o
aprovem.
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