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Torna obrigatória  a  notificação por  hospitais
públicos  e  privados  existentes  no  Estado  de
Mato  Grosso  às  Secretarias  Municipais  e
Estadual  de  Saúde  acerca  do  nascimento  de
crianças  com  a  patologia  Mielomeningocele
(Espinha Bífida).

        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 Esta Lei dispõe sobre a obrigatoriedade de notificação, por parte dos hospitais públicos e privados
existentes no Estado de Mato Grosso, às Secretarias Municipais e Estadual de Saúde acerca do nascimento
de crianças com a patologia Mielomeningocele (Espinha Bífida).

Parágrafo único. As notificações enviadas às Secretarias Municipais e Estadual de saúde deverão ser
encaminhadas também para a Associações de Espinha Bífida do Estado de Mato Grosso, dentro do prazo
de 30 (trinta) dias, a contar do nascimento das crianças com a patologia.

Art. 2º Esta Lei será regulamentada na forma em que dispõe a Emenda Constitucional Estadual n° 19, de 11
de dezembro de 2001.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor após decorridos cento e oitenta dias da data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Espinha Bífida é uma malformação congênita relativamente comum caracterizada por fechamento
incompleto do tubo neural. Algumas vértebras que recobrem a medula espinhal não são totalmente formadas,
permanecendo abertas e sem se fundirem. Se a abertura é suficientemente grande, isto permite que parte da
medula espinal se projete na abertura nos ossos. Pode conter fluidos em torno da medula espinhal, mas não
em todos os casos. Outros problemas no tubo neural incluem anencefalia, uma condição em que parte do
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tubo neural e do cérebro não se fecham, e encefalocele, quando ocorre a herniação do cérebro.

Há três tipos de mal formações englobadas na espinha bífida: espinha bífida oculta, meningocele, e
mielomeningocele. O local mais comum das malformações é nas áreas lombar e sacral. A mielomeningolece
é a forma mais complexa e comum, e faz com que indivíduos afetados sejam classificados como portadores
de deficiência física. Os termos espinha bífida e mielomeningocele geralmente são utilizados como
sinônimos.

A espinha bífida pode ser fechada cirurgicamente após o nascimento, mas não é suficiente para retomar as
funções afetadas da medula espinhal. Em alguns casos, uma cirurgia fetal também é realizada, mas sua
eficácia e segurança ainda passa por estudos. Um estudo realizado com mães que tiveram filhos com
espinha bífida indica a incidência da doença pode ser reduzida em até 70% (setenta por cento) quando a
mãe toma suplementos diários de ácido fólico durante a gestação.

A meningolece e mielomeningocele estão entre os problemas congênitos mais comuns, com uma incidência
mundial de cerca de 1 em cada 1000 nascimentos. A sua forma oculta é muito mais comum, mas raramente
causa sintomas que afetam o sistema neurológico.

A Associação de Espinha Bífida de Mato Grosso - AEB/MT é uma instituição sem fins lucrativos, de utilidade
pública municipal e estadual, e de caráter assistencial. Tem por objetivo promover melhor qualidade de vida
das crianças, jovens e adultos portadores de espinha bífida, no contexto familiar e social, buscando
assegurar-lhe o pleno exercício de cidadania, bem como, fazer a prevenção da patologia.

Sabemos que com informações precisas sobre a patologia, e principalmente da quantidade de casos que
ocorrem no Estado de Mato Grosso, o governo poderá promover políticas públicas adequadas para auxiliar
os pacientes, bem como suas famílias que sofrem com o descaso público.

Pelo exposto, temos a certeza que os nobres pares irão aperfeiçoar este projeto e, ao final, aprová-lo no
sentido de darmos maior assistência aos que necessitam de tamanha urgência para sobreviver.

 

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 16 de Dezembro de 2019

 

Eduardo Botelho
Deputado Estadual
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