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Indica ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado de Mato Grosso,  Mauro Mendes,  com
cópias ao Excelentíssimo Senhor Secretário de
Estado  de  Saúde,  Gilberto  Figueiredo,  ao
Excelentíssimo  Senhor  Prefeito  Municipal  de
Cuiabá,  Emanuel  Pinheiro,  a  Secretaria
Municipal de Saúde de Cuiabá, a necessidade
da  criação  de  unidades  especiais  para
consultas/atendimentos  a  crianças  e
adolescentes com autismo (TEA) nas Unidades
Públicas  e  Privadas  de  Saúde  do  Estado  de
Mato Grosso.

Indico à Mesa na forma regimental, ouvido o Colendo Plenário, que seja encaminhado expediente deste
Poder às autoridades supracitadas, a necessidade da criação de unidades especiais para
consultas/atendimentos a crianças e adolescentes com autismo (TEA) nas Unidades Públicas e Privadas de
Saúde do Estado de Mato Grosso.

JUSTIFICATIVA

Esta proposição visa à criação de unidades especiais para consultas/atendimentos a crianças e
adolescentes com autismo (TEA) nas Unidades Públicas e Privadas de Saúde do Estado de Mato Grosso.

Tem como objetivo principal o acolhimento e comprometimento em receber, ouvir e tratar de forma
individualizada e humanizada.

O Autismo, também conhecido como Transtorno do Espectro Autista (TEA), é um transtorno que causa
problemas no desenvolvimento da linguagem, nos processos de comunicação, na interação e
comportamento social da criança.

Com o avanço da tecnologia e do nosso conhecimento atual sobre a arquitetura genética do autismo (TEA),
tem tornado o aconselhamento genético cada vez mais preciso. Por meio de testes moleculares é possível
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detectar uma alteração genética em cerca de 25% dos casos. Considerando também, a avaliação clínica, a
história pré-natal e a investigação de outros aspectos fisiológicos, pode-se atribuir uma etiologia a
aproximadamente 30 a 40% dos pacientes. Com foco nesses estuados é de extrema importância à criação
de unidades especiais para crianças e adoslecentes com autismo (TEA), de forma que terão acesso a
exames e análises avançados.

A unidade poderá ofertar exames avançados que auxiliam tanto no apoio diagnóstico de crianças portadoras
de TEA, quanto na melhora da qualidade de vida. Exames como a Análise Molecular do Cariótipo, que é o
ponto de partida no diagnóstico de malformações congênitas ou suspeitas de síndromes que tem se
mostrado essencial na determinação do tratamento e no prognóstico de muitas doenças, além disso, o
aprimoramento desta técnica aplicada no cariótipo de alta resolução consegue perceber alterações
cromossômicas sutis no DNA. Análise do X-frágil que é a segunda causa herdada mais comum de atraso
mental e de autismo.

Considerando a relevância dos atendimentos médicos voltados a esse público e a necessidade de se
garantir uma infraestrutura mínima de atendimento às crianças com autismo é que se faz a presente
indicação.

Sendo assim, solicito apoio dos nobres Pares para aprovação dessa proposição.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 11 de Janeiro de 2023

 

Wilson Santos
Deputado Estadual
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