
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS
GABINETE DO DEPUTADO DR. GOMES

PRoJEro DE LEr N.f68 , DE D

t A impresrao.
Z. As Comissõoú

E

3 em Institui o mês Dezembro Laranja,

dedicado às ações preventivas e

diagnóstico precoce do câncer de

pele, no Estado do Amazonas.
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A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO

AMAZONAS DECRETA:

Art. 1o Fica instituíclo em todo o Estado do Amazonas, o mês "Dezembro

Larantja", dedicado à realização de ações preventivas e à consciettzação da

população amazonense, por meio de procedimentos informativos e educativc.rs,

para diagnóstico precoce do câncer de pele, priorizando:

I - A conscientização da população sobre a importância do diaginostico precoce

do câncer paÍa o tratamento efetivo da doença;

II - A divulgação sobre os tipos de câncer, seus sintomas e tratamentos;

m - O estimulo à visita periodica ao médico para realizaçáo de exames

preventivos.

Art. 2o lluminar, durante o mês de dezembro, a partir do dia La (primeiro),

monumentos, prédios, residências, pontos turísticos e afins, com o propósito de

chamar atenção da populaçãop sobre o câncer de pele e a importância da

r ealização do diagnóstico precoce.
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Art. 3o No mês de dezembro de cada ano, os gestores públicos e privados, em

cooperação com entidades civis e organizações profissionais e científicas,

realização de campanhas de esclarecimentos, exames e outras ações educativas e

preventivas visando ao esclarecimento e incetivo à realização de exames

preventivos para a detecção do câncer de pele.

Art. 4o Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

PLENARIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS,

Manauso 26 de março de 2019.
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IUSTIFICATIVA

A Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) realíza, a cada ano, sempre no último
sábado de novembro, o DIA C, Dia Nacional de Combate ao Câncer da Pele, para
reforçar as ações da instituição contra a doença. As ações se estendem durante todo o
mês de dezembro, pois essa enfermidade é responsável pela maior incidência da
doença no Brasil, causando elevado número de mortes entre a população e

implicando etn grandes dispêndios aos cofres públicos, no que se refere aos custos
pata o seu tratamento. Especialistas do setor enfattzam que a estratégia mais eficaz
de combate à doença é a prevenção, baseada em alertas sobre os riscos da exposição
ao sol e a respeito dos meios que podem neutralizar esses riscos.

A questão do câncer de pele é multifacetada. Em um primeiro momento, é

necessário dar publicidade aos efeitos negativos que os raios solares podem ter sobre
o corpo humano. Num País tropical, como o nosso, especificamente na Região Norte,
a exposição demasiada ao sol não acontece apenas em momentos de Iazer, mas
também quando milhões de trabalhadores e trabalhadoras rurais são obrigados,
pelas características de suas funções a enfrentarem os riscos de desenvolverem o
câncer de pele.

Temos o sucesso de outros movimentos como/ "Outubro Rosa" e "Novembro AzuI",
os quais respectivamente tratam os temas Câncer de Mama e Próstata, o "Dezembro
Lara$a", vai promover atividades voltadas à conscientização do câncer de Pe1e.

A presente iniciativa tem por objetivo para mover a prevenção e massificar tais
informações, uma vez que o cliagnóstico precoce é imprescindível para o tratamento
efetivo.

Assim, relevando-se a importância do objeto desta propositura, aguarda-se a

anuência dos nobres pares para aprovação do presente Projeto de Lei.
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