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PROJETO DE LEI

, DE 2022.

Institui a Campanha de Diagnóstico Precoce
de Hipotireoidismo e Hipertireoidismo.

Art. 1° É instituída a Campanha de Diagnóstico Precoce de
Hipotireoidismo e Hipertireoidismo, a ser promovida pela sociedade civil
organizada, mediante a realização, dentre outras ações, de:
1 - distribuição de panfletos;
II - ciclos de palestras;
III - consultas e exames gratuitos realizados por profissionais da área
ou estudantes supervisionados por seus professores.
Art. 20 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala "Ulysses Guimarães", 17 de março de 2022.
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JUSTIFICATIVA

A tireoide é uma glândula localizada na região do pescoço, responsável pelo crescimento
e desenvolvimento das crianças e adolescentes. Atua também na regulação menstrual,
na fertilidade, no peso, no humor, no controle emocional e na memória.
O hipotireoidismo é a doença mais comum da tireoide, acometendo 2% da população
em geral e 15% dos maiores de 60 anos, sendo mais comum entre as mulheres. Os
principais sintomas são: perda de apetite, ganho de peso, tolerância ao frio, redução
dos batimentos cardíacos, fadiga, sonolência, queda de cabelos, pele seca e fria,
intestino preso, menstruação irregular, depressão e dificuldade de raciocínio.
O hipertireoidismo é quando ocorre o excesso do hormônio tireoidiano, atingindo 2%
das mulheres e 0,2% dos homens, sendo a Doença de Graves a mais comum a causar
o hipertireoidismo (60% a 80%), típica entre pacientes entre os 20 e 40 anos, e também
pode ser induzido pelo uso de medicamentos. Os principais sintomas são: excesso de
apetite, perda de peso, suor em excesso, batimento cardíacos acelerados, hiperativação
do metabolismo, nervosismo, insônia, tremores, queda de cabelos, intestino solto,
menstruação irregular, ansiedade e dificuldade de concentração.
O presente projeto de Lei visa conscientizar a população sobre essas doenças que
afligem consideravelmente a sociedade.
Pelo exposto, solicito o apoio dos Nobre Edis na aprovação desta iniciativa.
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