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INDICO  AO  SR.  SENHOR  SECRETÁRIO  DE
ESTADO  DE  SAÚDE,  GILBERTO  GOMES  DE
FIGUEIREDO, A NECESSIDADE DE GARANTIR
SUPORTE  A  TODOS  OS  MUNICÍPIOS  DO
NOSSO  ESTADO  PARA  DISPONIBILIZAR  A
TODA MULHER USUÁRIA DA REDE PÚBLICA
DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO O
DIREITO DE REALIZAR GRATUITAMENTE OS
EXAMES  GENÉTICOS  QUE  DETECTAM  A
T R O M B O F I L I A  E  S E U  R E S P E C T I V O
TRATAMENTO, BEM COMO A CELERIDADE NA
AQUISIÇÃO E ENTREGA DE MEDICAMENTOS
PARA O TRATAMENTO.

Com fulcro no Art. 160 da Res. 677/2006, que estabelece o Regimento Interno desta Casa de Leis, indico ao
sr. senhor Secretário de Estado de Saúde, Gilberto Gomes de Figueiredo, a necessidade de garantir suporte
a todos os municípios do nosso estado para disponibilizar a toda mulher usuária da rede pública de saúde do
Estado de Mato Grosso o direito de realizar gratuitamente os exames genéticos que detectam a trombofilia e
seu respectivo tratamento, bem como a celeridade na aquisição e entrega de medicamentos para o
tratamento.

 

JUSTIFICATIVA

A presente proposição atende uma solicitação do Projeto Hope (Unidade de Referência Tratamento de
Trombose e Trombofilias), entregue em meu gabinete pela Suplente de vereadora Juliana Centena, de Sinop,
e visa garantir a toda mulher usuária da rede pública de saúde do Estado de Mato Grosso o direito de
realizar gratuitamente os exames genéticos que detectam a trombofilia e seu respectivo tratamento. 

A trombofilia é uma doença hereditária ou pode ser adquirida em decorrência de outras condições
clinicas, até mesmo pelo uso de anticoncepcionais. Trata-se de uma predisposição para desenvolver
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trombose, age na produção de anticoagulantes naturais do organismo que favorecendo, assim a formação
de coágulos. 

A mulher portadora de trombofilia pode desenvolver a trombose e outras alterações em qualquer período da
vida, durante a gravidez, o parto e pós-parto. Válido ressaltar que diagnóstico tardio pode levar o óbito. 

O diagnóstico e tratamento precoce é essencial, deve ser iniciado antes da gestação para diminuir os riscos
de complicações, em especial no final, momento em que é comum a evolução de pré-eclâmpsias e
problemas de insuficiência placentária levando o feto a óbito. 

O acompanhamento médico adequado, realização do tratamento juntamente dos exames complementares
para avaliação propiciam à estas mulheres a realização do sonho da maternidade. Por se tratar de um
tratamento demorado e caro, faz-se necessário o Poder Público auxiliar as mulheres nesse momento,
fornecendo gratuitamente exames genéticos que detectam a trombofilia e seu respectivo tratamento.

Vale ressaltar que o Município de Sinop aprovou a Lei n° 2.893/2020, que "dispõe sobre o direito de toda
mulher à investigação, ao exame genético que detecta trombofilia, e ao respectivo tratamento".

Rege o artigo 196 da Constituição Federal: 

"A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 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".

Neste sentido, é obrigação do Estado, em atenção ao sistema intregalizado e de responsabilidade conjunta
dos entes federativo quanto ao sistema único de saúde, acolher com empenho esta reinvidicação, devido a
relevância e importância que o assunto impõe, certo de que a medida contribuirá com melhores condições de
vida ás mulheres acometidas dessa doença hereditária, bem como a seus nascituros. 

Assim sendo, pelo motivos ora expostos, venho, por meio desta, indicar ao Secretário de Estado de Saúde,
Gilberto Gomes de Figueiredo, a necessidade de garantir suporte a todos os municípios do nosso estado
para disponibilizar a toda mulher usuária da rede pública de saúde do Estado de Mato Grosso o direito de
realizar gratuitamente os exames genéticos que detectam a trombofilia e seu respectivo tratamento, bem
como a celeridade na aquisição e entrega de medicamentos para o tratamento.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 07 de Julho de 2021

 

Ulysses Moraes
Deputado Estadual
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