CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO N°

, DE 2015

(Deputada Geovania de Sá)

Requer a realização de Audiência
Pública para debater a prescrição e os
efeitos decorrentes do uso de
anticoncepcionais hormonais.

Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos dos artigos 24, III, 255
e 256 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD), que ouvido o
Plenário desta Comissão, sejam adotadas as medidas necessárias para a
realização de Audiência Pública objetivando discutir a prescrição e os efeitos
decorrentes do uso de anticoncepcionais hormonais.
Nesse contexto, apresentamos os nomes dos seguintes
representantes a serem convidados para compor a mesa de debates:
1)

Ministro da Saúde - Sr. Ademar Arthur Chioro dos Reis;

2)

ANVISA – Sr. Jaime César de Moura Oliveira;

3)
Secretaria de Políticas para as Mulheres – Exma. Eleonora
Menicucci de Oliveira;
4)
Conselho Nacional de Medicina – Sr. Carlos Vital Tavares
Corrêa Lima Presidente;
5)
Vítimas de anticoncepcionais – Unidas a favor da vida Sra. Simone Vasconcelos Fator.

CÂMARA DOS DEPUTADOS

JUSTIFICAÇÃO

O uso de anticoncepcionais hormonais como método contraceptivo é
de inquestionável eficácia. Ademais, eles também são benéficos em outras
situações, como no tratamento do hiperandrogenismo (excesso de hormônio
masculino), da dismenorreia (cólica menstrual), da menorragia (excesso de
menstruação) e da tensão pré-menstrual.
Entretanto, faz-se necessário atentar para os casos que apresentam
efeitos colaterais pelo uso desse tipo de medicamento. Embora pareçam ser
poucos, as redes sócias mostram que o número de vítimas é significativo.
Por essa razão, mulheres vítimas de anticoncepcionais hormonais
estão se mobilizando em busca de medidas protetivas às mulheres. Tanto para
esclarecimentos sobre as reações adversas pelo uso do medicamento, quanto
para o estabelecimento de critérios mais rigorosos para a sua prescrição.
Assim, por meio de medidas preventivas, muitas vezes simples,
pode se evitar o acometimento de casos como trombofilia, embolia pulmonar,
tromboembolismo cerebral, que podem evoluir para quadros e sequelas mais
graves, como cegueira, paralisias, tetraplegia, amputação de membros e até a
morte.
Destarte, vê-se oportuno debater sobre a prescrição e os efeitos
decorrentes do uso de anticoncepcionais hormonais, no intuito de propiciar o
esclarecimento da relevante temática e, assim, de buscar medidas que
contribuam para o diagnóstico precoce e para melhorar a qualidade de vida das
mulheres.
Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para
aprovação deste pleito.

Sala das Comissões,

de

de 2015.
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