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PRoJETo DE LEI N'. ..86..L ...../20ts

AUTORA: DEPUTADA ALESSANDRA CAMPÊLO

Dispõe sobre o direito à realizaçáo de exame para detectar

trombofilia, precedente à prescrição de anticoncepcional,

no âmbito do Estado do Amazonas.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

DECRETA:

Art. 1o. As mulheres dispõem de direito à realizaçáo de exame para detectar

trombofilia precedente à prescrição de anticoncepcionais femininos Estado do Amazonas,

considerando a análise clínica de observação dos seguintes critérios:

I - histórico pessoal ou familiar de tromboembolismo venoso;

II - trombose antes dos cinquenta anos na ausência de fatos de riscos transitórios;

III - tromboembolismo recorrente;

IV - trombose atípica (mesentérica, esplênica, hepática, renal, cerebral);

V - parente do 1o grau com mutação específica;

VI - patologia obstétrica, exceto trombofilia adquirida (Síndrome do Anticorpo

Antifosfolipídeo - SAF), nos casos de:

a) uma ou mais mortes in útero inexplicadas de fetos morfologicamente

normais (mais de dez semanas de gestação);

b) três ou mais abortos espontâneos consecutivos (mais de dez semanas),

excluídas causas anatômicas e cromossômicas;

c) um ou mais nascimentos prematuros (menos de trinta e quatro semanas), de

fetos morfologicamente normais, associados a eclampsia grave ou
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insufi ciência placentar

Art. 2o. Poderão ser criados pelo Poder Executivo, mecanismos de concepção,

implementação, monitoramento e avaliação das políticas, estratégias e meios de prevenção,

cuidados para garantir a efetivação desta Lei, através de parcerias com órgãos estatais e

instituições privadas.

Art. 3o. Esta Lei entra em na data de sua publicação

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, EM

Manaus/AM,05 de junho de2019.
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JUSTIF'ICATIVA

Trata-se de Projeto de Lei Ordinária que Dispõe sobre o direito à realização de

exame para detectar trombofilia, precedente à prescrição de anticoncepcional, no âmbito do

Estado do Amazonas.

O presente Projeto de Lei tem como finalidade diminuir os casos de

tromboembolismo decorrentes do uso de anticoncepcionais femininos, no Estado do

Amazonas.

De início, impotante registrar que a mulher portadora de trombofilia tem

propensão a desenvolver trombose e outras alterações em qualquer período da vida, inclusive

durante a gravidez. durante o parto e o pós-parto, devido a uma anomalia no sistema de

coagulação do corpo.

A Trombofilia é uma predisposição para desenvolver trombose, causada por

defeitos na coagulação do sangue, que favorecem a formação de coágulos (trombos). A

doenção pode ser hereditária ou adquirida, sendo a primeira causada por fatores genéticos, e a

última por consequências de outras condições clínicas, como:

o doenças (câncer, síndrome antifosfolípide);

o imobilizaçãoprolongada;

o uso de medicamentos (terapia de reposição hormonal, anticoncepcional ora,

heparina);

. gravidez;

o puerpério (período de 45 dias após o parto).

Porém, recentemente, inúmeros casos de trombose em mulheres estão sendo

relacionados ao uso de anticoncepcional. Concomitamente a isso, não há uma prática pelos

médicos de solicitarem exame para detectar a trombofilia antes de prescreverem contraceptivos

hormonais às mulheres. Trata-se de um simples procedimento que, certamente, pode salvar
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muitas vidas. Vale ressaltar que o diagnóstico tardio dessa doença pode ocasionar o óbito.

Ademais, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), desde

dezembro de 2014, emitiu nota informando que o anticoncepcional é ontraindicado às

mulheres portadoras de trombofilia.

Nesse contexto, visa o presente Projeto de Lei fazer com que todas as

prescrições de anticoncepcionais femininos por médicos no Estado do Amazonas sejam,

obrigatoriamente, precedidas de exames parc a detecção de trombofilia.

Finalmente, urge esclarecimentos acerca dos aspectos formais da proposição.

Ressalto que se trata de matéria cuja competência é concorrente entre União, Estados e Distrito

Federal, por ser referente à saúde (arl.24, XII, CF/88).

Materialmente, encontra-se em conformidade com o previsto no art. 196, da

Constituição Federal, o qual estabelece ser a saúde um direito de todos e dever do Estado,

garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,

proteção e recuperação.

Diante do exposto, solicito aos Nobres Pares o apoio para a aprovação da

presente propositura, considerando se tratar de um tema de significativa relevância social para

a população do Estado do Amazonas, sobretudo das mulheres.

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, EM

Manaus/AM,05 de junho de20l9.

Alnss,lNoRA CAMPÊLo

DpputerR EsrRounl- MDB
1" VrcE-PRESTDENTE

Dru,. PTNHBTRo

DepurepR Esrnounl- PP

2" VIcg-PRESTDENTE

f;Lr$$*nmRR
tJËPUïÀüÀ [STÂütJÂL

Av. Mário Ypiranga Monteiro (antiga Recife), 3,950 - Parque 10 de Novembro
2e ândar, Sala 21"6 ÇEP 69.050-030 - Manaus/ AM

Fone: {92) 3183'4375/ 3183-4625çg,fuá?r

ffiáessandrz.tanpeirt.an ffil alccanrrelc fizE...r:ar1,ekt


