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PROJETO DE LEI Nº ____/2022. 
 

DISPÕE SOBRE A POLÍTICA DE PREVENÇÃO, DETECÇÃO E 

CONTROLE DA TROMBOFILIA GESTACIONAL NO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

DECRETA: 

Art. 1º - As unidades integrantes do Sistema Único de 

Saúde, administradas pela Secretaria de Saúde do Estado do 

Espírito Santo, realizarão exames para a detecção de 

trombofilia gestacional, sempre que, a critério médico, o 

procedimento for considerado necessário e imprescindível aos 

pacientes. 

 

Parágrafo único – As ações de prevenção, detecção e 

controle da trombofilia gestacional serão baseadas em 

avaliações individualizadas e após ampla discussão de riscos 

e potenciais benefícios, em decisão compartilhada com o 

paciente. 

 

Art. 2º - Na execução dessa política, poderão ser 

realizadas parcerias com as Secretarias Municipais de Saúde 
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e demais entidades integrantes da Rede Estadual de Saúde, 

priorizando o acesso aos exames, visando à prevenção, à 

detecção e controle da trombofilia gestacional. 

 

Art. 3º - A Secretaria Estadual de Saúde deverá, em 

prazo não superior de 180 (cento e oitenta) dias, após a 

aprovação desta Lei, elaborar e aplicar o programa de que 

trata este projeto, inclusive com a realização de campanhas 

de sensibilização dos profissionais de saúde, quanto aos 

novos avanços nos campos da prevenção e da detecção 

precoce da enfermidade. 

 

Art. 4º - O Poder Executivo Estadual regulamentará esta 

lei, se necessário. 

 

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data da sua 

publicação. 

 

Palácio Domingos Martins, Sala das Sessões, em 22 de 

agosto de 2022. 

 

Marcos Madureira 

Deputado Estadual - PP 
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JUSTIFICATIVA 

 

A Trombofilia é uma condição de hipercoagulabilidade 

sanguínea. É como se o sangue se tornasse mais espesso. Na 

gravidez, a trombofilia pode levar à ocorrência de trombose, 

AVC ou embolia pulmonar e até mesmo de morte materna 

durante e no pós-parto. 

 

A gravidez é um fator de risco para o desenvolvimento de 

eventos tromboembólicos. Sintomas como inchaço, alterações 

na pele, desprendimento placentário e pré-eclâmpsia podem 

acompanhar o quadro, além de alterações no crescimento 

fetal, ocorrência de um parto prematuro ou de um aborto 

espontâneo. 

 

Assim, quando se identifica o risco da mulher desenvolver 

tromboembolismo é importante que haja o acompanhamento 

regular pelo obstetra, a fim de evitar complicações durante a 

gravidez. 

 

Os exames para confirmar o tromboembolismo na 

gravidez normalmente são indicados quando a mulher possui 

alguns fatores de risco. Como por exemplo, mulheres que já 
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sofreram aborto anteriormente, tiveram pré-eclâmpsia ou 

que possuem histórico pessoal ou familiar de 

tromboembolismo ou trombofilia de alto risco. 

 

Para avaliar o risco de tromboembolismo na gravidez, 

pode ser indicada a realização do exame do Fator V de 

Leiden, pesquisa de mutação da protrombina, teste da 

reatividade da proteína C e exame de antitrombina, sendo 

recomendado que esses exames sejam feitos, também, pelas 

mulheres antes da gravidez e que não fazem uso de 

anticoagulantes. 

 

Cuida mencionar que o risco de trombose em mulheres 

grávidas é 5 a 6 vezes maior do que em mulheres não 

grávidas, e que existem outros fatores que aumentam a 

probabilidade de desenvolver uma trombose relacionada à 

gravidez, tais como: ter antecedentes de trombose venosa, 

ter uma idade materna avançada, sofrer de obesidade, ou 

sofrer de algum tipo de imobilização, por exemplo. 

 

Em face ao exposto, apresentamos o presente projeto 

com a fim de prevenir e detectar o controle da trombofilia 

gestacional no Estado do Espírito Santo, de modo a evitar 
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complicações durante a gravidez e favorecer a saúde materna 

e do bebê. 

 

Palácio Domingos Martins, Sala das Sessões, em 22 de 

agosto de 2022. 

 

MARCOS MADUREIRA 

Deputado Estadual - PP 
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