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JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente,

Senhores Deputados,

Senhora Deputada,
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Requeiro na forma regimental, o apoio dos nobres parramentares, ra

aprovaçäo da MOÇÃO DE APLAUSO ao Senhor Secretario de Estado da Secretaria Estadual

de Saude, Dr. Wilson Duarte Alecrim, pelos relevantes serviços prestados à sociedade

amazonense com a implantação de serviço de atendimento odontológico especializado a

crianças portadoras do Transtorno do Espectro Autista.

O cuidado com as pessoas portadoras do Transtorno do Espectro Autista requer

assistência contínua e efetiva, que transcende o espaço familiar e exige mobilizaçäo de toda a
sociedade. No Estado do Amazonas estima-se que 20 mil pessoas convivam com este

transtorno de desenvolvimento que ocasiona déficits na comunicação e interação social, além de

comportamentos repetitivos e áreas restritas de interesse.

Os autistas que vivem no Amazonas são beneficiados com os mesmos direitos

constitucionais, em diversas frentes, assegurados às pessoas com deficiência, conforme

determinou a Lei no 10012011, de minha autoria
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Esta Lei assegurou a inclusão social dos autistas, bem como condições e meios

para habilitação, reabilitaçäo e integração à vida comunitária, orientando que tanto Estado como

Município concentrem seus esforços para disponibilizar tratamentos especializados em áreas

como saúde e educação.

Em março do corrente ano, o Hospital lnfantil Dr. Fajardo, administrado pela

Secretaria de Estado da Saúde (Susam), inaugurou um novo serviço na área de saúde bucal em

benefício de crianças portadoras do autismo. Este serviço de atendimento odontológico

especializado abrange estrutura de centro cirúrgico e uma equipe formada não apenas por

profissionais de odontologia, mas também anestesistas e auxiliares, para procedimentos como

restauração, endodontia (tratamento de canal), profilaxia (limpeza e aplicação de flúor), entre

outros.

Reconhecendo a importância de tal medida para o atendimento especializado

necessário à saúde e bem-estar dos autistas, venho propor a presente MOÇAO DE APLAUSO

em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à sociedade amazonense pelo Hospital

lnfantil Dr. Fajardo, unidade pertencente à rede estadual de saúde, Contamos, então, com o

indispensável apoio de nossos nobres pares para a aprovação desta propositura.
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