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lnstitui o Dia Estadual da Síndrome de Rett.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. 1e Fica instituído, no Estado do Amazonas, o Dia Estadual da Síndrome de Rett, a ser
celebrado, anualmente, no dia 31 de outubro, passando a integrar o Calendário Oficial do Estado
do Amazonas.

Art. 2e A Sociedade, as Entidades Civis Organizadas, bem como as instituições de ensino,
poderão promover campanhas, debates, seminários, palestras, panfletagem, entre outras
atividades, para estimular ações educativas de conscientização e informação, visando melhorar o
conhecimento da população sobre a Síndrome de Rett e seus sinais.

' Art. 3e Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

lnicialmente, observa-se que o referido Projeto de Lei não trata de matéria de iniciativa
exclusiva do Poder Executivo, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no art.
54 da Constituição Estadual do Amazonas.

Senhores Deputados e Deputadas, a Síndrome de Rett constitui alteração genética, mais
exatamente a mutação do gene MECP2, localizado no cromossomo X, o qual codifica uma proteína
responsável pela reestruturação do sistema nervoso central por força dos estímulos externos
(neuroplasticidade). Os sintomas da síndrome costumam aparecer por volta de um ano de vida da
pessoa e a síndrome é mais frequente em meninasl. Os sintomas da síndrome são, entre outros:

- lrritabilidade geralmente crescente ao longo de um período determinado,
representada por crises de choro inconsolável;

- Estabilização (parada) na aquisição de habilidades motoras (incluindo a

fala);

- Perda óbvia das habilidades motoras finas, representadas pela falta de uso
prático das mãos para, por exemplo, manipular brinquedos e quaisquer
outros objetos;

- Nesse período, as meninas também podem apresentar menos interesse
pelo ambiente que a rodeia e pela socialização e interação com os outros.
Em alguns casos, elas podem interagir de uma forma "autista", motivo pelo
qual muitas recebem esse diagnóstico, erroneamente, no início da
manifestação da doença;

- Outros elementos comunicativos também são perdidos nessa fase, e há
muitas meninas que parecem não estar escutando o que é dito, mesmo
quando apresentam audição normal e preservada confirmada por
avaliações pertinentes;

- No período que segue após a perda das habilidades motoras e as
alterações nos processos de comunicação e socialização, surgem os
movimentos estereotipados das mãos, "marca registrada" da forma clássica
da doença. Esses movimentos se manifestam de forma diferente em cada
menina, mas, geralmente, são movimentos como: lavar ou torcer as mãos,
bater as mãos uma na outra, apertar ou bater as mãos ou uma delas em
alguma outra parte do corpo (geralmente a boca), levar às mãos à boca, ou
levar parte da roupa à boca e ficar mordiscando. Esses movimentos
estereotipados ocorrem geralmente, mas não obrigatoriamente, na linha
media do corpo. Em muitos casos, esses movimentos não ocorrem com as
mãos juntas. Cada menina desenvolve o seu repertório próprio de
movimentos estereotipados que, ao longo do tempo, mostram um padrão
evolucionário na mesma menina. Esses movimentos estereotipados das

l VARELLA, Dráuzio' Síndrome de Rett, Disponível em: < httQg://dra.u.ziovarella,uol,cqm.br/drauzio/artisos/sindrome-de-rett-_?rtigo/
>, Acesso em: 7 /1,0/20t9.
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mãos só ocorrem nos períodos em que a pessoa está acordada, mas são, no
geral, movimentos incessantes. Esses movímentos tendem a exacerbar (ou
ficar mais intensos e repetitivos) em situações de estresse ou excitação.
Quando se restringem as mãos, é usual observar movimentos similares
realizados com os pés, ou mesmo movimentos estereotipados envolvendo
a musculatura orofacial.2

lmporta esclarecer que a síndrome é rara, uma vez que, segundo dados da Associação
Brasileira da Síndrome de Rett, acomete apenas uma a cada dez mil meninas nascidas vivas3.
Assim, em razão da raridade desse quadro, tem-se que os que possuem a síndrome constituem
uma minoria no interior de outra minoria, que é a das pessoas com deficiência.

Mais do que pertinente se assentar, portanto, que os possuidores da síndrome tendem a
ser invisibilisados socialmente e não reconhecidos em suas especificidades e seus pleitos à

sociedade e ao Estado. Ora, se a igualdade envolve também o reconhecimento das minorias como
dignas de iguais respeito e consideraçãoa, cabe ao Estado do Amazonas propiciar os meios para
tanto. É nesse sentido que vai a presente proposição, eis que a instituição do Dia Estadual da
Síndrome de Rett contribuirá para o maior conhecimento dos amazonenses sobre a síndrome e as
pessoas que a possuem, bem como dará mais intensidade às reinvindicações destes e dos seus
familiares. São estas as razões pelas quais cremos deve ser aprovada a presente proposição.

Cabe lembrar, ainda, que a Constituição Federal permite que Estados, Distrito Federal e
União, legislem de maneira concorrente quando se refere à saúde, conforme o disposto abaixo:

"Artigo 24- Compete à União, aos Estados, e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre:

Xll- previdência social, proteção e defesa da saúde. "

Pelo exposto e em face da importância da matéria, peço o apoio dos ilustres membros desta
Casa Legislativa para a aprovação do Projeto de Lei em tela.
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2 Disponível em: < https://www.abrete.org.brlsindrome rett.p-_bp >. Acesso em:7 /ro/20t9.
3 Disponível em: < https:/lwww,ahr.gte.o.re.brlsindrome rett.phq >. Acesso em:7/Lo/20r9.
4 DWORKIN, Ronald, Freedom's Law: The Moral Reading of the American Constitution. Cambrige: Cambrige University press, 197g,
p.76.
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