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Dispõe sobre a garantia de oferta da prática de
drenagem  linfática  manual  nas  unidades  de
assistência à saúde do SUS aos pacientes com
l infedema  e  mulheres  submet idas  à
mastectomia  para  tratamento  de  câncer  de
mama.

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. 1º Fica assegurado no âmbito do Estado de Mato Grosso, a inclusão da drenagem linfática manual no
conjunto das ações de saúde a serem oferecidas aos pacientes pelos serviços ambulatoriais e de
reabilitação das unidades assistenciais de saúde do SUS nos casos específicos de linfedemia e às pacientes
submetidas a mastectomia para tratamento oncológico.

Art. 2º Dispõe sobre a garantia de oferta da prática de drenagem linfática manual nas unidades de
assistência à saúde do SUS aos pacientes com linfedema primário e secundário e mulheres submetidas à
mastectomia para tratamento de câncer de mama.

Art. 3º A drenagem linfática manual integrará o conjunto das ações de saúde a serem oferecidas aos
pacientes pelos serviços ambulatoriais e de reabilitação das unidades assistenciais de saúde do SUS nos
casos específicos de linfedemia e às pacientes submetidas a mastectomia para tratamento oncológico.

Art. 4º A prática da drenagem linfática manual, nos casos de pós-mastectomia, com quadro de linfedemas,
será realizada por profissionais capacitados segundo regulamentação e habilitados pelos respectivos
conselhos profissionais.

Art. 5º A Escola de Saúde Pública do Estado de Mato Grosso poderá ofertar cursos de capacitação voltados
aos profissionais do SUS, para atender as demandas de terapia complexa descongestiva, em especial, a
drenagem linfática manual.

Art. 6º O Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Saúde poderá firmar
parcerias com os municípios e com a iniciativa privada para assegurar o disposto nesta Lei.
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Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A Constituição da República Federativa do Brasil assegura à todos o Direito à Saúde, como dispõe em seus
arts. 196 e 197, in verbis:

Art. 196. 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.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao
Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e
controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e,
também, por pessoa física ou jurídica de direito privado

Por sua vez, o art. 24 da Carta Magna, que traz as competências legislativas concorrentes da União, Estados,
Distrito Federal e Municipios, traz em seu inciso XII a seguinte disposição:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre:

(...)

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;

Dessas normas explicitadas presume-se facilmente ser a prestação de serviços em saúde uma atividade
essencial e dever do Estado.

Importante ainda consignar, sobre a competência legislativa, a matéria constante no presente Projeto de Lei
não está no rol de competência exclusiva do Governador do Estado, previstos no parágrafo único do Art. 39
da Constituição Estadual, sendo cabível a sua apresentação por iniciativa parlamentar conforme dipõe o
caput deste mesmo artigo.

Feitas estas considerações iniciais, passamos a discorrer sobre a justificativa relativas ao mérito do presente
Projeto de Lei.

O linfedema é a principal complicação decorrente do tratamento cirúrgico para câncer de mama, acarretando
importantes alterações físicas, psicológicas e sociais, que comprometem a qualidade de vida das mulheres,
que podem apresentar sintomas como: inchaço indolor que começa nas mãos ou pés e progride em direção
ao tronco, sensação de braços ou pernas pesados, uso de anéis, relógios e roupas tornam-se difícil devido a
que ficam muito apertados, pele lisa ou brilhante, marcas ou espessamento da pele quando pressionada,
hiperqueratose, pele similar a casca da laranja, desenvolvimento de verrugas ou pequenas bolhas, etc.

Tal condição é causada por uma obstrução no sistema linfático, parte dos sistemas imunológico e circulatório,
danos no sistema linfático, e outras doenças relacionadas com o sistema linfático, podendo se manifestar de
forma aguda ou crônica.
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A forma aguda desenvolve-se geralmente alguns dias ou semanas após a radioterapia ou cirurgia e dura
menos de seis meses. Com o retorno da circulação normal da linfa, o inchaço tende a desaparecer. Por sua
vez, a forma crônica ocorre quando as alterações do sistema linfático já não satisfazem as necessidades do
corpo em relação à drenagem da linfa, podendo ocorrer logo após a cirurgia ou radioterapia, ou meses ou
anos após o tratamento do câncer.

Em que pese não haver cura para a forma crônica da doença, o protocolo de tratamento do linfedema inclui
profissionais e equipamentos que possibilitam fazer a Terapia Complexa Descongestiva, que é um conjunto
de técnicas associadas para o tratamento do linfedema. Dentre eles, o mais recomendado pelos
especialistas é a drenagem linfática manual, podendo incluir exercícios aeróbicos, miolinfocinéticos (de
bombeamento), fortalecimento dos músculos dos membros inferiores (principalmente da panturrilha, se for
linfedema de membros inferiores), enfaixamento, orientações para uso de meia compressiva, para o
posicionamento de incentivo vascular (paciente deitado, com pernas acima do nível do corpo) e para o
cuidado com a pele.

A rede de atenção à saúde em todo o estado de Mato Grosso conta com unidades de reabilitação sob gestão
dos municípios ou sob gestão estadual, além disso, conta com profissionais de fisioterapia nos Núcleos de
Saúde da Família-NASF e de outras unidades ambulatoriais e hospitalares. Entretanto, temos assistido a
uma peregrinação de pacientes em busca de tratamento para terapia complexa descongestiva, tendo que
recorrer a judicialização para assegurar o tratamento, sob alegação de que a drenagem linfática é um
tratamento estético, não coberto pelo SUS.

Com objetivo de garantir que o tratamento com terapia complexa descongestiva, seja incluído no rol de
procedimentos ofertados nas unidade de saúde do SUS, e que a Secretaria de Estado de Saúde possa
ofertar, por meio da escola de Saúde Pública do Estado, cursos de atualização de conhecimento ou
capacitação dos profissionais para essa finalidade, apresentamos a presente propositura.

Pelas razões expostas, solicito o apoio dos meus pares para a aprovação do presente Projeto de Lei, pelos
termos que o fundamenta

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 23 de Fevereiro de 2022

 

Lúdio Cabral
Deputado Estadual

3


