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PRoJETo DE LEr x'lÜ DE 2022.
(?toponentes: Vereadores Tiago Almeida/União Brasil e Pedro Sampaio/PSC)
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Dispõe acetc do rastreamento precoce de autismo
nas Unidades de Saúde do município de cascavel.

ACàmara Municipal de Cascavel, Estado doPannâ, apÍova:

Art. 1" Esta lei asseguÍa o Íastreâmento pÍecoce de autismo por meio do protocolo de Indicadores

de Risco para Desenvolvimento Infantil - IRDI e, escala Modifed ChecklistforAutisn inToddlers - M-CHÂT
nas Unidades de Saúde do município de Cascavel.

Paútgtafo único. Serão oferecidas odentações durante o pté-natal e puelpério sobre os seguintes

fatotes de risco p^Í^ o audsmo:

I - pais com idade mais avançada;

II - condições genéticas como Síndrome de Down e ouúas;

III - baixo peso no nascimento;

IV -irmãos com autismo;

V - fatotes ambientais:

a) exposição a toxinas e medicamentos;

b) infecções da genitora durante a gravidez;

.) compücações no pârto ou petíodo neonatal.
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Art.2" Casohaia suspeita após a rcahzaçã.o dos testes tratados no caput do art. 1o, os pacientes

terão prioridade para a realtzaçáo de consultas e exames no pedodo de no máximo 90 (noventa) dias.

fut. 3o Sendo o diagnóstico positivo p^t^ o autismo, a ciança será encaminhada pa:a terapia de

es timulação pÍecoce com eqúp e multidis ciplinar.

AÍt. 4" Â divulgação da presente Lei podetá rcahzada pot meio da afrxaçào de cattazes

informativos, em local visível, nas Unidades de Saúde, a frm de garantir a publicidade dos protocolos a

serem apücados como fotma de rastreamento pÍecoce ao autismo.

Art. 5" Esta lei entÍa em vigor na data de sua pubücação oficial.

PalâcioJosé Neves F 70" anivetsátio de Cascavel.
10 de junho de2022.
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JustrÍicativa:

O autismo é conhecido como um disúrbio do especúo, pois há uma grande vaiaçào no tipo, nos

níveis do autismo e na gravrüde dos sintomas e das caractetísticas apresentados pelas cúnças diagnosticadas.

O nível de se"'eridade do autismo pode ser classificado em: leve, moderado e severo. Para identificar o nível do

transtomo apresenado poÍ uÍna ciançaaudsta, é necessád.o reelizar uma intervenção adequada para saber até

que ponto essa oiança se desenvolve. O dlagnóstico pÍecoce é fundamentalpara o úâtâmento do Transtomo

do Espectro Autista, atualÍnente, esse diagnóstico não é fechado antes dos 3 anos de idade. A investigação é

complexa e envolve uma série de etapas: observação de sinais comuns do üanstomo; exames neruológkos e

cognitivos; avaliações de fila e audição; testes genéticos. Contudo, a hereditad.edade, pot sua vez, tem sido um
fator alatmaflte que meÍece ser investigado.

Â ttiagem paÍa ITF,A fu parte do pÍocesso de diagnóstico e o pÍotocolo IRDI é um insúumento,

cúdo no Brasil, para identificar o índice de dsco no desenvolvimento infantil e sinal pÍecoce de soÍ[mentos
psíqücos. O IRDI foi cúdo 

^ 
p^rar de quatro eixos com bases psicanalíticas; estabelecimento de demanda,

suposição do sujeito, altemância Presença/Âusência e frrnção pâtemâ. As questões desenvolvidas a partir

desses quâúo tópicos estão üviüdas em 31 indicadores e deve set usado em cdanças de 0 a 18 meses.

Â melhor forma de fazer o diagnóstico é pot meio do conhecimento detalhado do indiúduo e pela

corÍeta identificação dos sinais e sintomas do transtomo.

Âtualmente o M-CHAT é um dos instrumentos mais utilizade5, é uma escala de Íastreamento que

pode ser utiliz aü emtoüs as cúnças durante visias pediátticas com o objetivo de identificar tÍaços de autismo

em cdanças de idade pÍecoce.

Essa escala consiste em 23 questões do tipo "sim" e "flào", que deve ser preenchida pelos pais ou

tesponsáveis que es§am acompanhando a cúnça na consulta. Do número total de questões, 74 foram

desenvolüdas com base em uma lista de sintomas ftequentes em cdanças com aud.smo. Se a cnança obtiver

mais de 3 pontos oriundos de quaisquet dos itens, ela é considetada em risco para autismo. Se obtiver 2 pontos

derivados de itens críticos, também é considemda em dsco para audsmo.

Âinda, visa-se que com esse projeto seja estimulada uma investigação sobre cdanças com possibilidade

de ter audsmo em razáo de hereditariedade, uma vez que vem sendo apontado por diversos estudos em vádos

países, que o TEA pode ter sua causâ de 80 a 97o/opor causa hereditária. Segundo a ciência, o autismo se instala

nos três primeiros anos de vida, quando os neuônios que coordenâm a comunicação e os telacionamentos

sociais deixam de format as conexões necessádas. Embota o ttaflstomo seja incuável, quando se demora para

ser reconhecido, esses neurônios não são estimulados na hora cetta e r cntnça perde a chance de aprender.

Estudo mostou que, enquânto flos Estado Unidos o diagnóstico é feito antes dos 3 anos de idade, no

Brasil, o tÍanstomo só é identificado quando a ciança 1â tem de 5 a 7 ânos. Esse atraso àgnva as deficiências

do autismo e taz mais softimento p^Ía as famflias. 1

O objetivo é oferecer orientações às eqúpes multiprofissionais dos pontos de atenção da Rede SUS

paÍe. o cuidado à saúde da pessoa com transtomos do especfto audsa (IEÂ) e de sua famflta nos diferentes

pontos de atenção da Rede de Cúdados à Pessoa com Deficiência.

O risco de ocorrência do autismo entte famiüates chega a80o/o

Em2014,um artigo publicado naJAMA, renomada tevista científica de medicina, avaliou alguns dscos

famrliares do TEA. O estudo a.blz;ngSz cerca de 2 milhões de cúnças nascidas entre 1982 e 2006, sendo que

elas havia pares de gêmeos, irmãos, meio irmãos e primos.

Essa pesquisa calculou o d.sco de tecorrência telativo em um participante com um irmão ou ptimo que

está no espectro autista em compârâção com o dsco em um participante sem membrc ü famflia.liagnosticado.

Os pesquisadores concluíram que o risco individual de TEA âumenta de acordo com a herançagenédca,
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uma herdabilidade em aptoximadamente 500,/0. Ficou comprovado, eÍltão, que há fatores genéticos aliados às

causas do transtomo, mas que a genética nãt ô a írrúca or,igern do TEÂ, pois entre os gêmeos idênticos há

irmãos que possuem o tÍânstomo enquânto o outro, não.

Mais de 100 genes estão ligados ao desenvotvimento do TEÀ
Foi possível compÍovâÍ que há combinações grenéticas envolvidas com o aud.smo que se expÍessam

precocemente no cérebro, afetando o desenvolvimento neutofisiológico. Além disso, descobdu-se que os

neurônios excitatórios (que possibilitam que um sinal elétdco seja tansmitido pela célula) e os neurônios

inibitórios (que impedem o sinal de seguir em ftente) podem ser afetados no tÍanstomo. Citamos esse assrmto

também em outÍo texto de nosso blog, quando mostramos rünâ publicação de maio de 2079 que compaÍou

efeitos do canabidiol nos sistemas de excitação e inibição do cérebro.

Âo identificar os genes responsáveis e entender quais mudanças cerebtais eles causam, mais se saberá

sobre a causa do audsmo e, assim, será possír'el ajustar os úâtâmeÍrtos paÍa que sejam cadavez mais eficazes.

Ademais, ú.ei12.764/201,2que"InsriLtúaPolíticaNacionaldeProteçãodosDireitosdaPessoacom

Transtomo do Espectro Autisa", em seu artigo 3", inciso III afirna que:

AÍt. 3" São direitos da pessoa com trânstomo do especúo audsta:

III - o âcesso a ações e ser.iços de saúde, com vistas à atenção integral às suas

necessidades de saúde, incluindo:

a) o diagnóstico precoce, *indâ que não definitivo;

b) o atendimento multiprofissiona!

t.l
e) informações que au*xiliem no diagnóstico e flo úatamento;

Diante de todo o exposto, a aptovaçio da presente propositura pelos nobtes colegas é de extrema

importância, paÍa que o diagnóstico do autismo seja conclúdo o mais breve possívef a fim de que a cdança

seja encaminhaüpzra o tratamento adequado, garantindo os seus direitos.

FONTES:
I - https://www.medicina.ufrng.br/observaped/autismo-se-instala-nos-3-primeitos-anos-de-vida-

conheca-pos siveis-sinais-do-

transtomo/#:-:text=Estudo%o20mostrou%o20queo/o2Co/o20enquzntoo/o20anos,mais0Á20softimentoo/o2Üpan
o/o2}aso/o21farrf /o20C3o/o.,\Dlias
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