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Institui  a  Política  Estadual  de  Orientação,
Diagnóstico e Tratamento da Endometriose e
dá outras providências.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1° Institui a Política Estadual de Orientação, Diagnóstico e Tratamento da Endometriose.

Parágrafo único Para as finalidades desta Lei, entende-se por Endometriose, a afecção ginecológica
caracterizada pela presença caracterizada do endométrio - tecido que reveste o interior do útero - fora da
cavidade uterina.

Art. 2° A Política Estadual de Orientação, Diagnóstico e Tratamento da Endometriose, tem por objetivo a
criação, o desenvolvimento e a execução de políticas públicas visando assegurar tratamento integral e
adequado às mulheres diagnosticadas.

Art. 3° São objetivos da política instituída por esta Lei, especialmente:

I - promover a divulgação de ações terapêuticas e reabilitadoras relacionadas à endometriose;

II - contribuir para o desenvolvimento de propostas que possibilitem o acesso universal e equitativo aos
serviços públicos pelas mulheres diagnosticadas com endometriose;

III - garantir a democratização de informações sobre as técnicas e procedimentos cirúrgicos e pós-cirúrgicos
existentes nas áreas de endoscopia ginecológica e endometriose;

IV - implementar campanhas de orientação sobre a relação entre a endometriose, o baixo potencial
reprodutivo e a infertilidade.

Art. 4° A Política de que trata esta Lei, compreende as seguintes ações:

I - realizar campanhas de divulgação e esclarecimento sobre os tratamentos existentes para Endometriose;

II - efetuar parcerias com entes públicos e privados para melhorar o desenvolvimento dos tratamentos;
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III - estimular as pesquisas e estudos a respeito da Endometriose;

IV - garantir às mulheres diagnosticadas acesso universal e equitativo aos exames: Ultrassom Endovaginal e
Ressonância Magnética Pélvica com preparo intestinal, e tratamento na rede pública estadual;

V - promoção da saúde na rede pública em conjunto com a capacitação de seus profissionais:

a) garantir que as mulheres diagnosticadas com Endometriose sejam acompanhadas por uma equipe
especializada;

b) orientação psicológica e suporte à paciente;

c) tratamento médico adequado na rede Pública, juntamente com a capacitação dos profissionais da saúde e
instalações físicas adequadas;

Art. 5° A Secretaria de Estado da Saúde (SES) deverá desenvolver atividades educativas e de divulgação a
fim de garantir as mulheres o direito à informação sobre a endometriose.

Parágrafo único Autoriza o Poder Executivo a elaborar campanhas informativas sobre a endometriose, com
veiculação nos meios de comunicação e material educativo voltado ao público em geral.

Art. 6° Fica o Poder Executivo, autorizado a firmar parcerias com municípios, para garantir tratamento
multidisciplinar na rede púbica, com equipe composta por ginecologista, coloproctologista,
gastroenterologista, urologista, fisioterapeuta e psicólogo.

Art. 7° Institui o Mês Estadual "Março Amarelo", dedicado à conscientização sobre a Endometriose.

Parágrafo único O Mês Estadual "Março Amarelo" fica incluído no Calendário Cívico Cultural do Estado de
Mato Grosso, com data fixada no período de 1º a 31 de março.

Art. 8° Caberá ao Poder Executivo, através de decreto, editar normas complementares para a execução da
presente Lei.

Art. 9° Fica revogada a Lei n° 10.293, de julho de 2015.

Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A Endometriose é uma doença caracterizada pelo crescimento de tecido endometrial fora do útero. Não
existe uma idade exata para que a Endometriose atinja uma mulher, isso pode acometer desde adolescentes
a mulheres em idade reprodutiva. O baixo potencial reprodutivo e a infertilidade são algumas das principais
consequências da doença.

Assim, a propositura visa garantir melhor atendimento às mulheres, proporcionando maior conscientização,
viabilizando diagnóstico precoce e difundir informações sobre as técnicas e procedimentos cirúrgicos e
pós-cirúrgicos existentes.

Estima-se que, em todo o mundo, 176 milhões de mulheres sofram com a endometriose. Atualmente
verifica-se que a falta de orientação é o fator que mais gera insegurança nas mulheres diagnosticadas.
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É de suma importância estimular a orientação e conscientização tanto para as pacientes quanto os
profissionais de saúde sobre os sintomas e os métodos de diagnóstico da endometriose, bem como, garantir
tratamento multidisciplinar na rede púbica, com equipe composta por ginecologista, coloproctologista,
gastroenterologista, urologista, fisioterapeuta e psicólogo.

Neste sentido, é primordial a criação, o desenvolvimento e a execução de políticas públicas visando
assegurar tratamento integral e adequado.

Hoje o mês de março é reconhecido mundialmente como mês mundial de conscientização sobre a
endometriose, um período para levar informação à sociedade sobre o que é a doença e sobre como ela pode
ser descoberta e controlada.

Pelas fundamentações acima expostas, entendo de extrema relevância a medida ora proposta, por isso
apresento o presente Projeto de Lei, contando com o apoio dos nobres pares para sua aprovação. (hb)

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 15 de Setembro de 2020

 

Dr. Eugênio
Deputado Estadual
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