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DIRETORIA PE PROCESSO LEGISLATIVO
AREA DE CONSULTORIA TEMATICA

ASSESSORIA DE INF0RMAçA0 PRE VIA

INFORMAçAO PREVIA N 2 76/99

1 - OBJETO

Projeto de Lei n 9 169/99, de autoria da Deputada Elaine Matozinhos, que estabelece

normas para o fornecimento, no âmbito do Sistema Unico de Saüde - SUS -, de

contraceptivos de emergência na rede estadual e dá outras providências.

A proposicão foi publicada no "Diário do Legislativo" de 25/3/99.

2- PONTOS DE ATENçAO
2.1 - 0 projeto em epIgrafe visa a obrigar o Estado a distribuir contraceptivos as

mulheres vItimas de estupro. Inicialmente, é necessário comentar a questao sob dois

aspectos: a açao do medicarnento e a questão do estupro.
0 medicamento, para ter efeitos contraceptivos, deve ser tornado no menor prazo

possIvel após a relacao sexual, e tern por finalidade impedir a implantacao do óvulo

fecundado, tornando impossIvel o desenvolvimento do embrião. Corn o passar do tempo, a

eficácia do medicamento vai sendo reduzida e chega a apenas dois tercos se o

rnedicamento foi utilizado três dias após a relacao. Trata-se, na verdade, de cornprirnidos

que contêrn dosagens hormonais maiores que os anticoncepcionais encontrados no

come rcio.
A droga teve sua fabricaçào autorizada pelo Ministério da Saüde e deve estar ern breve

no cornércio. Como teve seu uso autorizado por orgaO de saüde, espera-se que, de forma

geral, não haja restricoes a indicacöes do seu uso pela classe rnédica. Nào cabe aqui

discutir as eventuais questôes éticas ou morals em torno do tema.
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2.2 - 0 Codigo Penal brasileiro tipifica o crime de estupro e o define corno "constranger

a mulher a conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça." (art. 213).

Em caso de estupro, a gravidez pode ser interrompida corn o consentimento da

gestante, por melo de aborto, de acordo corn o art. 128, II, do mesmo diploma legal. Todavia,

sabe-se que a realização do aborto nesse caso, em termos práticos, não é procedirnento

medico que seja obtido pela gestante corn a facilidade esperada. Deve-se levar em conta,

tarnbérn, que os riscos a que a interessada se expöe ao abortar, mesmo que utilizando

métodos considerados seguros, serão maiores que os causados pelo uso do contraceptivo.

Cumpre lembrar tambérn que o estupro foi considerado crime hediondo pela Lei
Federal n2 8.072, de 1990, alterada pela Lei n 9 8.930, de 1994.

São evidentes, pois, os beneficios que o projeto seria capaz de proporcionar, se

transformado em norma jurIdica, pois reduziria os riscos para a gestante e, certamente,
provocaria reduçao nos gastos püblicos.

2.3 - Curnpre mencionar que o Ministério da Saüde expediu Norma Técnica, em 1998,

que dispOe sobre prevencao e tratamento dos agravos resultantes da violência sexual contra

mulheres e adolescentes. Alguns trechos do docurnento estão transcritos a seguir:

"E fundamental a criacao de mecanismos de encaminhamento oportuno das mulheres

atingidas por violéncia sexual, para que a assistência seja prestada de forma imediata. Para

tanto, é necessário que postos de saUde, autoridades policiais, serviços gerais de

ernergência, escolas e a sociedade civil organizada tenham conhecimento das unidades qul

realizam esse atendimento, favorecendo, assim, o encaminharnento correto.

A efetiva assistência aos casos de violência sexual requer a observância de

determinadas condicOes e providências no ârnbito da instituição, não havendo necessidade,

no entanto, de criação de urn serviço especIfico para esse fim. Todas as unidades de saüde

que tenham servicos de ginecologia e obstetrIcia constituIdos deverão estar capacitadas

para o atendimento a esses casos. E preciso que a unidade esteja apta a atuar corn presteza

e rapidez nesse tipo de atendimento, de modo a evitarern-se maiores danos a saüde fIsica e
mental da mulher.

0 nürnero de mulheres que engravidam em decorrência do estupro e demandam

interrupçao da gravidez é pequeno. Em media, os serviços de referência atendem urn a dois

casos por mês. Por isso, compete aos gestores estadual e municipal definir unidades de
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referência e capacitar equipes para prestar o atendimento adequado. Cabe ainda aos

gestores e aos diretores dos servicos estabelecer mecanismos de avaliaçao das açoes

desenvolvidas.".

2.4 - Cabe questionar, todavia, se os procedimentos propostos para se atingir o objetivo

da proposicão seriam viáveis, e se haveria a agitidade na instauração destes, para que a

eficácia do medicamento fosse mantida.

Talvez fosse interessante deixar para o decreto regulamentador a discriminacão dos

procedimentos e as exigencias para a distribuiçao do contraceptivo nas várias regiaes do

Estado, ou em diferentes situacOes, de forma a permitir que os objetivos do projeto possam

ser alcancados da maneira mais prática possIvel.

Deve-se lembrar, entretanto, que os especialistas recomendam o uso da medicaçao

apenas em situacöes emergenciais, e não como rotina. Alias, a literatura médica relata casos

de uso de altas doses hormonais para interromper gravidez indesejada ja ha muitos anos.

3- TRAM rrAcAo
0 projeto tramita em dois turnos e foi distribuIdo as Comissães de Constituiçao e

Justica, de Saüde e de Fiscalizaçao Financeira e Orçamentaria, para receber parecer.

Data da elaboração: 6/4/99.

ACT/ASNRBJ-mmm.
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